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Abstract 

According to chapter 5, section 3 of the Swedish School Law (2010: 800), it is written that "The 

education should be designed in such a way that all pupils are assured of a school environment 

characterized by safety and education". Today's school students are our future and it is therefore 

important to analyze puplis’ safety at school. 

This study investigates whether there is variation between schools, between municipalities and 

between schools within municipalities in Östergötland regarding pupils' safety at school. This study 

also investigates which variables that can affect school safety. The reason for this study is to provide a 

basis for further work to improve puplis’ school safety. The study is based on survey responses from 

the survey Om mig, which was sent to secondary grade in elementary school and grade 2 in upper 

secondary school. Data is divided into three parts, where respondents from primary school are in one, 

respondents from upper secondary school in one and finally one data for the whole of Östergötland, 

which contains both respondents for elementary school and upper secondary school. The response 

variable is the question How often do you feel safe at school?, Where students could answer, Always, 

Often, Sometimes, Rarely or Never. The explanatory variables are variables related to the school and 

to the student's health, such as trustworthy friend, bullying, stress, support and help developing. In 

Bilaga 1, all of the variables examined are described. 

This study uses a multilevel logistic regression. Parameters are estimated using Bayesian inferences 

with noninformative prior distributions. The response variable is converted to a binary variable, where 

Always and Often was merged, and Sometimes, Rarely and Never was merged. 

The result showed that there is a small variation in puplis’ safety at school between schools, between 

municipalities and between schools within municipalities for primary school, upper secondary school 

and the whole of Östergötland. It was also investigated which variables affect school safety, it proved 

to be very similar between elementary school and upper secondary school, including bullying, how 

often students experience good mood at school, and if the students feel that they are treated equally 

by the teachers have an effect on the puplis’ safety at school.  



  

 
 

  



  

 
 

Sammanfattning 

Enligt 5 kapitlet 3 § i skollagen (2010:800) står det skrivet att ”Utbildningen ska utformas på ett sådant 

sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero”. Dagens skolelever 

är vår framtid och det är därför viktigt att analysera elevers trygghet i skolan.  

Denna studie undersöker om det finns variation mellan skolor, mellan kommuner samt mellan skolor 

inom kommuner i Östergötland vad gäller elevers trygghet i skolan. Studien undersöker även vilka 

variabler som kan ha effekt på tryggheten i skolan. Anledning till att denna studie genomförs är för att 

ha ett underlag i fortsatt arbete för att förbättra tryggheten i skolan. Studien bygger på enkätsvar från 

enkäten Om mig, som skickas ut till årskurs 8 i grundskolan samt årskurs 2 på gymnasiet. 

Datamaterialet är uppdelat i tre delar, där respondenter från grundskolan finns i ett, respondenter 

från gymnasiet i ett och till sist ett datamaterial för hela Östergötland som innehåller både 

respondenter från grundskolan och gymnasieskolan. Responsvariabeln är frågan Hur ofta känner du 

dig trygg i skolan?, där eleverna kunde svara, Alltid, Ofta, Ibland, Sällan eller Aldrig. 

Förklaringsvariablerna är variabler som är relaterade till skolan och till elevens hälsa, till exempel 

pålitlig vän, mobbning, stress, stöd och hjälp att utvecklas. I bilaga 1 finns samtliga undersökta variabler 

beskrivna. 

Studien använder sig av en logistisk regression med flera nivåer. Parametrarna skattas med hjälp av 

Bayesiansk inferens med icke-informativa priorfördelningar. Responsvariabeln kodas om till en binär 

variabel, där Alltid och Ofta slås ihop samt Ibland, Sällan och Aldrig slås ihop. 

Resultatet visade att det finns en liten variation i trygghet mellan skolor, mellan kommuner och mellan 

skolor inom kommuner, för grundskolan, gymnasiet och för hela Östergötland. Det undersökts även 

vilka variabler som har effekt på tryggheten i skolan, det visade sig vara väldigt lika mellan grundskolan 

och gymnasiet där bland annat mobbning, hur ofta eleverna upplever bra stämning i skolan samt om 

eleverna upplever att de blir rättvist behandlade av lärarna har en effekt på tryggheten i skolan. 
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1. Inledning 
Region Östergötland har skapat en länsgemensam enkät om ungas hälsa och livsstil i Östergötland. 

Enkäten har genomförts 2014, 2015 och 2016. Enkäten heter Om mig och är ett samarbete mellan 

Region Östergötland, länets kommuner och Länsstyrelsen i Östergötland. Enkäten, som är en 

webbenkät, har erbjudits till årskurs 8 på högstadiet och år 2 på gymnasiet (Vårdgivarwebb för Region 

Östergötland, 2016). 

Enkäten Om mig är indelad i totalt fem områden, Vänner och familj, Hälsa och livsstil, Tobak och 

alkohol, Skola och Fritid samt Livet och framtiden, där varje område har områdesspecifika frågor. 

Sammanlagt innehåller webbenkäten cirka 50 frågor med ungefär 125 ställningstaganden. 2015 

infördes även en kort version av enkäten med betydligt mindre frågor och ställningstaganden för elever 

som av olika anledningar kan ha svårt för att besvara den långa enkäten (Vårdgivarwebb för Region 

Östergötland, 2015). 

En viktig fråga i enkäten är hur ofta eleverna känner sig trygga i skolan. Denna studie fokuserar på att 

undersöka variationen i trygghet mellan skolor, mellan kommuner samt mellan skolor inom 

kommunerna.  

1.1 Uppdragsgivare 
Uppdragsgivaren till denna uppsats är Region Östergötland, centrum för verksamhetsstöd och 

utveckling. 

Region Östergötland har bland annat i uppdrag att erbjuda invånarna i Östergötland en bra hälso- och 

sjukvård och att leda utvecklingsarbetet i regionen för en långsiktig och hållbar utveckling. Bland annat 

inom områdena samhällsbyggnad, kompetensförsörjning, företagande, besöksnäring, kultur, 

folkbildning och folkhälsa (Region Östergötland, 2016). 

1.2 Bakgrund 
Regionen har känt att det länge har funnits behov av en länsgemensam enkät om ungas hälsa i 

Östergötland. Under arbetets gång har ungdomar involverats för utformning av enkäten för att 

regionen lättare ska kunna sätta sig in i hur de ser på hälsa och livsstil samt förstå deras förutsättningar 

till en god hälsa och goda vanor (Vårdgivarwebb för Region Östergötland, 2015). 

Enkäten Om mig genomfördes första gången hösten 2014. 2016 genomfördes undersökningen för 

tredje gången (Vårdgivarwebb för Region Östergötland, 2016). Syftet med enkäten är att få en regional 

och lokal bild av hälsa och livsstil, skapa diskussion och samarbete mellan ungdomar, skola och 

kommun. Syftet är även att öka ungdomars delaktighet i frågor som rör dem samt låta ungdomarna få 

sin röst hörd och låta dem påverka sin skola och kommun (Vårdgivarwebb för Region Östergötland, 

2015).  

Resultat från enkäten används som underlag vid beslut och när prioriteringar på skol-, kommun- och 

länsnivå behöver utföras (Vårdgivarwebb för Region Östergötland, 2016).  

En av anledningarna till att Region Östergötland vill analysera i tryggheten i skolan och se variationen 

i trygghet mellan skolor/kommuner är för att få ett statistikunderlag på om det behöver utföras några 

speciella satsningar inom skolområdet. 

1.3 Tidigare studier 
Det genomförs väldigt mycket undersökningar gällande trygghet i skolan runtom i Sverige. Skolorna 

styrs av arbetsmiljölagar där elever ska få möjlighet att påverka sin egen arbetsmiljö 

(Arbetsmiljöverket, 2016). Enligt 5:e kapitlet, i 3 § i skollagen (2010:800) står det skrivet att 
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”Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av 

trygghet och studiero”. Det är därför viktigt med studier kring trygghet i skolan för att skolan ska 

utformas så att eleverna får en skolmiljö som är trygg. 

Det har dock aldrig tidigare undersökts hur tryggheten i skolan varierar mellan skolor och kommuner i 

Östergötland. Det har heller aldrig undersökts vilka variabler som kan förklara och påverka tryggheten 

i skolan. 

Att utföra enkäter om ungas hälsa i skolan är vanligt förkommande i landet, framförallt Skolenkäten 

som Skolinspektionen regelbundet genomför för elever i årskurs 5 och 9 i grundskolan samt årskurs 2 

på gymnasiet. Där använder de enkäten främst för att granska skolor så att de följer de lagar och regler 

som finns gällande elevers rätt till god utbildning i en trygg miljö (Skolinspektionen, 2017). 

Skolinspektionens tvåårsrapport som kom ut 2017 visade att fler än var tionde elev i årskurs 9 kände 

sig inte trygg i skolan. Det framgår i rapporten av de som inte kände sig trygga hade mindre studiero 

samt upplevde att ordningsreglerna inte följdes i skolan. Generellt hade otrygga elever en mer negativ 

bild av skolan. Det går också att läsa i rapporten att det fanns skillnader mellan skolor på hur elever 

upplevde trygghet. En mindre skola visade sig ha tryggare elever, där en liten skola räknades med ett 

elevantal under 100 elever. Det är dock relativt ovanligt för högstadieskolor att ha ett elevantal under 

100. Ur rapporten kom det även fram att det fanns en väldigt liten variation mellan kommuner i Sverige 

(Skolinspektionen, 2017). 

Umeå kommun genomför vartannat år undersökningen UNGA som riktar sig till ungdomar i åldrarna 

13-18 år och har som syfte att mäta och beskriva folkhälsan i både skolan och i vardagen. Utifrån 

undersökningen 2016 kom det fram att andelen ungdomar som kände sig otrygga i skolan är något 

större i högstadiet än gymnasiet (Umeå Kommun, 2016). Resultatet från 2014 visade att elever som 

var födda utanför Europa och elever med annan könsidentitet, utöver tjej och kille upplevde i större 

grad känslan av otrygghet i skolan (Umeå kommun, 2015).  

Det har även genomförts en studie utifrån Stockholms skolundersökning som samtliga elever i årskurs 

9 på grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet i Stockholms kommun fick svara på. Denna studie 

handlade om klimatet i skolan främst gällande mobbning. Studien använde sig av en flernivåanalys och 

resultatet visade att det fanns variation i mobbning mellan skolor och mellan klasser. Den största 

skillnaden fanns mellan klasser (Sara Brolin Låftman, 2017). 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka variationen i tryggheten mellan skolor, mellan kommuner 

samt mellan skolor inom kommuner. Det kommer också att genomföras en utvärdering om det finns 

några förklaringsvariabler som kan förklara trygghet i skolan 2015. 

1.4.1 Frågeställningar 

 Varierar tryggheten i skolan mellan skolor, mellan kommuner samt mellan skolor inom 

kommuner? 

 Kan variationen i tryggheten mellan skolor, mellan kommuner samt mellan skolor inom 

kommuner förklaras av förklarande variabler? 

1.5 Etiska och samhälleliga aspekter 
Studien och resultatet är viktigt för regionen i deras fortsatta arbete kring ungdomars hälsa och livsstil. 

Att involvera ungdomar i deras egen hälsa skapar nytta i samhället. Ungdomarna är framtiden och det 

är viktigt att de får en trygg och god skoltid (Region Östergötland, 2015). 
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Enligt en sammanfattning från boken Etik för samhällsvetare av Akademikerförbundet SSR finns det 

etiska riktlinjer för en samhällsvetares yrkesroll. Bland annat skriver Akademikerförbundet SSR att en 

samhällsvetare ”ska företräda ett demokratiskt samhällsideal som omfattar mänskliga rättigheter, 

humanitet och solidaritet samt respektera varje människas lika värde” (Akademikerförbundet SSR, 

2011). Det är därför viktigt att respektera varje elevs svar och inte skapa analyser som orsakar att en 

enskild individ kan urskiljas. 

Enkäten har besvarats anonymt dock kan det finnas en risk att enskilda svar kan identifieras. 

Datafilerna har därför behandlats med sekretess och enligt personuppgiftslagen (Vårdgivarwebb för 

Region Östergötland, 2015). Inget datamaterial har flyttats från Region Östergötlands interna nät när 

analyserna har genomförts. 

Några av kommunerna som svarat på enkäten har endast en skola i den kommunen. Detta innebär att 

skolor och kommuner inte kommer skrivas ut vid analyser och tolkningar av svar, för att inte peka ut 

någon skola eller någon kommun. Svarsalternativet Annan könsidentitet samt elever som svarat på 

den korta enkäten har låg svarsfrekvens vilket innebär att dessa har tagits bort för att inte kunna 

identifiera dessa elever. 

Denna studie ska likabehandla, vara objektiv och saklig. Denna studie ska också vara till nytta för 

samhället och medborgarna för att utveckla skolor och kommuner. Syftet är inte att trycka ner eller 

kränka en elev, skola eller kommun. Studien ska även inte orsaka att en enskild individ kan identifieras. 

Studien ska skapa underlag till skolor och kommuner för att de ska kunna utveckla skolan och utforma 

skolan till att bli en tryggare plats. 
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2. Data 
I detta kapitel beskrivs hur data är uppbyggd, vilka variabler som studien har att tillgå. Det beskrivs 

även hur bearbetningen av data har genomförts för att kunna användas vid analyserna. Detta kapitel 

innehåller även avgränsningarna som studien valt.  

2.1 Beskrivning av data 
Datamaterialet som denna studie är baserat på är enkätsvar från enkäten Om mig 2015 som innehåller 

totalt 6307 enkätsvar. Undersökningen är en totalundersökning på samtliga skolor i årskurs 8 i 

grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet. Enkäten besvarades av totalt 92 skolor i 12 olika kommuner. 

I datamaterialet finns det totalt cirka 50 frågor och 125 ställningstaganden. Datamaterialet består av 

samtliga svar inklusive textsvar där frågorna och ställningsdagarna utgör variabler. Majoriteten av 

variablerna är i ordinalskala och några är i nominalskala. Det har inhämtats data från Skolverkets 

databas SiRiS som beskriver hur många elever som går i en specifik skola för att få en ytterligare 

förklarande variabel som eventuellt kan påverka tryggheten.   

Datamaterialet är uppdelat i tre delar där endast respondenter från årskurs 8 i grundskolan finns i ett 

datamaterial, respondenter från årskurs 2 i gymnasiet i ett datamaterial samt samtliga respondenter 

(årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet) i hela Östergötland i ett datamaterial. Senare i 

denna rapport kommer dessa datamaterial beskrivas som ”grundskolan”, ”gymnasiet” och ”hela 

Östergötland” och det syftar då på de olika datamaterialen med respondenter. 

Sammanlagt finns det 89 skolor med i datamaterialen, då 3 skolor har tagits bort i databearbetningen, 

se kapitel 2.4. 56 skolor representeras av grundskolan och 33 skolor av gymnasiet. Antalet kommuner 

där det finns grundskolor är 12 stycken och gymnasieskolorna finns i totalt 7 stycken kommuner. 

Datamaterialet med samtliga respondenter har 12 stycken kommuner. 

Målet med denna studie är att analysera tryggheten i skolan med hjälp av en logistisk regression och 

därför delas variablerna upp i responsvariabel och förklarande variabler för att tydligt beskriva 

datamaterialet. 

2.1.1 Responsvariabel 

Den beroende variabeln i studien är frågan Hur ofta känner du dig trygg i skolan?, där eleven kunde 

svara  Alltid, Ofta, Ibland, Sällan eller Aldrig. Svarsalternativen är i ordinalskala där det inte går att ange 

skillnader eller beräkna avstånd mellan alternativen.  

I tabell 1 visas svarsfrekvensen över responsvariabeln, utan bortfall, uppdelat på de tre 

datamaterialen.  

Tabell 1- Svarsfrekvens responsvariabel utan bortfall 

 Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig 

Grundskolan årskurs 8 41,7 % 42,3 % 10,8 % 3,5 % 1,7 % 

Gymnasieskolan årskurs 2 57,5 % 31,8 % 7,4 % 2,1 % 1,1 % 

Totalt för Östergötland  49 % 37,4 % 9,3 % 2,9 % 1,5 % 

 

Tabell 1 är baserad på samtliga elever som har gett fullständiga svar på de utvalda frågorna, se avsnitt 

2.1.2. I tabellen går det att utläsa att majoriteten av eleverna har svarat Alltid eller Ofta, på om de 

känner sig trygga i skolan på samtliga datamaterial. 
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2.1.2 Förklarande variabler 

Utifrån datamaterialet har uppdragsgivarna tillsammans med författarna till studien valt ut de 

förklarande variablerna, dessa variabler finns beskrivna i bilaga 1. Detta är variabler som på något sätt 

relaterar till skolan och till hur eleven mår. Variablerna är till exempel kön, pålitlig vän, mobbning, 

arbetsro, god hälsa, stress, stöd och hjälp att utvecklas, rättvist behandlade av lärare, hur ofta eleven 

känner att de duger precis som de är, snusning, rökning, födelseland och hur ofta eleven upplever att 

deras familj har råd att göra/köpa samma saker som de flesta andra på deras skola. Denna studie 

använder totalt 28 förklarande variabler för att undersöka om det går att förklara tryggheten i skolan. 

I datamaterialet med endast gymnasiet finns en extra variabel, Var går du?,  som syftar på vilket typ 

av gymnasieprogram eleven går på. De övriga två datamaterialen har därför 27 förklarande variabler 

och gymnasiet har 28 förklarande variabler.  

2.2 Avgränsningar 
Enkäten Om mig är en omfattande enkät där det finns många frågor och ställningstaganden. Studien 

har begränsats så att variabler som inte är kopplade till skolan har tagits bort. Variabler som inte anses 

ha någon påverkan, så som följdfrågor där eleven fått ytterligare frågor när eleven svarat Ja har 

eliminerats. Detta har genomförts på grund av att bortfallet för dessa frågor blir otroligt stort eftersom 

samtliga elever inte haft möjlighet att svara. Studien har endast valt att inhämta externa uppgifter 

angående skolstorlek för att inte få allt för många förklarande variabler. 

2.3 Bortfall 
Svarsfrekvensen för de medverkande skolorna var 84 procent för grundskolorna samt 70 procent för 

gymnasieskolorna, vilket blir ungefär 77 procent totalt för undersökningen. Enligt Region Östergötland 

kan bortfallet bero på sjukfrånvaro, annan typ av frånvaro eller också andra olika anledningar som 

eleven valt att inte delta. Ett exempel kan vara att de som inte svarat på enkäten är de elever som mår 

sämre eller känner sig mindre trygga. Problemet med avbrutna enkäter antas bero på tekniken, till 

exempel internetkopplingen och enkäter som besvarats med mobiltelefon. Avbrotten kan också bero 

på elever som tröttnat på att svara på enkäten, valt att avbryta eller helt enkelt att lektionstiden tagit 

slut (Vårdgivarwebb för Region Östergötland, 2015). 

Anledningar till att en skola valt att inte delta i enkäten förklarandes 2015 bland annat av hög 

arbetsbelastning i skolan (Vårdgivarwebb för Region Östergötland, 2015). 

2.3.1 Partiellt bortfall 

I datamaterialet finns det i genomsnitt 11 procent partiellt bortfall per fråga och totalt för hela 

datamaterialet cirka 52 procent. Partiellt bortfall innebär att en individ har hoppat över en fråga eller 

flera frågor, alternativt inte valt att fortsätta enkäten. Region Östergötland tror att partiellt bortfall kan 

bero på att en fråga varit oklar eller att frågan varit svår eller känslig att svara på för eleven. Högst 

bortfall uppstod vid en frågekonstruktion som använde sig av ”drag and drop – tekniken” där eleven 

svarar genom att dra frågor till boxar för olika svarsalternativ. Detta visade sig fungera sämre när 

enkäten besvarades via mobiltelefon. När det gäller fritextsvar så är det störst bortfall under kategorin 

Tobak och alkohol (Vårdgivarwebb för Region Östergötland, 2015). 

Datamaterialet som används i analyserna ska vara representativt för populationen som svarat på 

undersökningen. Det är därför bra att känna till bortfallet och hur detta ska behandlas för att 

populationen ska vara så representativ som möjlig. Bortfallet kan ha olika egenskaper, de två vanligaste 

är Missing completely at random (MCAR) och Missing at random (MAR). MCAR innebär att anledningen 

till att det är saknade värden är helt slumpmässig medan MAR innebär att anledningen inte är helt 

slumpmässig utan kan bero på de observerade värdena (Gelman & Hill, 2007). 
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En vanlig bortfallsmetod är complete-case analysis som innebär att alla rader med en eller flera 

saknade värden elimineras helt. Det kan uppstå problem vid borttagning av observationer som till 

exempel att skattningarna kan få större standardfel på grund av den reducerade urvalsstorleken. En 

alternativ metod till complete-case analysis är att försöka väga om dessa urval för att slippa de 

eventuellt skeva skattningarna men detta kan även bli mer komplicerat om det finns mer än en variabel 

med saknade värden. Om anledningen till bortfallet är helt slumpmässig (MCAR) förändrats dock inte 

resultatet när data med saknade värden tas bort (Gelman & Hill, 2007). 

Ett annat sätt är att använda olika typer av imputering för att behålla antalet observationer i 

datamaterialet. Imputering innebär att det saknade värdet ersätts. En av de enklaste varianterna är 

medelvärdes-imputering som går ut på att ersätta alla saknade värden med ett medelvärde av totalen 

på den variabeln. Medelvärdes-imputering tar dock inte hänsyn till när det är olika längd mellan 

svaralternativen. Nackdelar med imputering är att det ger en osäkerhet och kräver extra arbete. Vid 

imputering av data som antas ha flera nivåer kan det bli komplicerat särskilt om datamaterialet 

innehåller flera variabler på olika nivåer (Gelman & Hill, 2007). 

2.4 Databearbetning 
Enkätsvaren har bearbetats av Region Östergötland innan denna studie påbörjades. Oseriösa svar samt 

enkätsvar som avbrutits innan första frågeområdet har eliminerats (Vårdgivarwebb för Region 

Östergötland, 2015). Region Östergötland har satt upp tio kriterier för att kunna kvalitetssäkra 

datamaterialet. Uppfylls fem av dessa kriterier anses svaret vara oseriöst och observationen tas bort. 

2015 var det endast en observation som eliminerades på grund av oseriöst svar och 15 svar 

eliminerades på grund av avbruten enkät.  

Elever som har svarat att de anser ha annan könsidentitet samt elever från den korta versionen av 

enkäten har eliminerats, detta utgör totalt cirka fem procent av totala antalet svarande. Genom att 

eliminera observationerna i den korta versionen av enkäten minskar också risken att de skulle räknats 

in som bortfall på frågor de inte har fått chans att besvara. Eftersom att svar från den korta enkäten 

eliminerats medförde det att några skolor försvann, då några av skolorna endast hade svarande från 

den korta versionen av enkäten. 

2.4.1 Bortfall 

Denna studie har valt att ta bort allt partiellt bortfall för variablerna som används i analysen, vilket 

motsvarar ungefär 22 procent. Detta på grund av att orsaken till bortfallet antas vara helt slumpmässig. 

Imputering innebär en osäkerhet och det blir lätt komplicerat eftersom datamaterialet innehåller så 

många variabler. Att imputera elever kan bli känsligt jämfört med imputering av till exempel mätdata. 

Uppdragsgivaren brukar i normalfallet inte imputera datamaterialen och det är också en anledning till 

att studien inte valt att imputera. 

En analys av hur många tjejer respektive killar som fallit bort har undersökts för att få en överblick om 

populationen antas vara densamma efter att det partiella bortfallet är borttaget. I ursprungliga 

datamaterialet finns det totalt 51,6 procent tjejer och 48,4 procent killar och i datamaterialet när allt 

partiellt bortfall är borta finns det totalt 52,7 procent tjejer och 47,3 procent killar. Det anses 

fortfarande vara representativt för populationen även då det partiella bortfallet är något större för 

killar jämfört med för tjejer. 

Det har även analyserats hur många procent av observationerna som finns kvar i de olika skolorna 

samt för de olika kommunerna, figur 1 och figur 2. 
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Figur 1- Bortfallsanalys för skolor 

I figur 1 visas datamaterialet med och utan bortfallet för samtliga skolor i ett linjediagram. Y-axeln 

beskriver hur många procent respektive skola utgör av totala antalet svar och x-axeln är över antalet 

skolor. Den ljusgrå linjen är datamaterialet med partiellt bortfall och den mörkgrå är datamaterialet 

utan partiellt bortfall. Målet är att dessa linjer ska överlappa varandra. Det innebär då att skolorna 

representeras av lika många procent i datamaterialet utan partiellt bortfall som i datamaterialet med 

partiellt bortfall. Det finns några skolor som det skiljer en del på för de olika linjerna och som beskrevs 

innan antas detta vara slumpmässigt. 

 

Figur 2- Bortfallsanalys för kommuner 

I figur 2 visas bortfallsanalysen för kommuner. De två olika linjerna står för de två olika datamaterialen, 

med respektive utan partiellt bortfall. Linjerna går mer eller mindre över varandra vilket innebär att 

det fortfarande finns lika många observationer representerade i varje kommun. Populationen anses 

vara ungefär densamma efter att det partiella bortfallet är borttaget.  
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2.4.2 Variabelbearbetning 

Responsvariabeln Hur trygg känner du dig i skolan? har kodats om från fem olika svarsalternativ till två 

olika svarsalternativ för att kunna genomföra analysen. Svarsalternativen Alltid och Ofta har slagits 

ihop och kodats om till 1 samt Ibland, Sällan och Aldrig har slagits ihop och kodats om till 0. För att 

kunna genomföra en logistisk regression med flera nivåer ska responsvariabeln vara binär. 

Omkodningen av responsvariabeln har diskuterats fram tillsammans med uppdragsgivaren vilket 

underlättar när frågeställningarna ska besvaras. 

Frågan Var är du född? har omkodats så att 1 är för Sverige och 0 för Övriga Norden, Övriga Europa 

och Övriga Världen. Tidigare var denna fråga uppdelad i fyra olika svarsalternativ. På frågan Har du 

någon funktionsnedsättning eller sjukdom? har Ja kodats om från 2 till 0 och Nej behåller sitt 

ursprungliga värde 1. Frågan angående kön har Tjej kodats om från 2 till 0 och Kille behåller sitt 

ursprungliga värde 1. Samtliga variabler och dess omkodning finns i bilaga 1. 

Eleverna i gymnasieskolorna har fått frågan Var går du? som syftar på vilken typ av program som 

eleven läser. Denna variabel har kodats om och tre dummyvariabeler har skapats eftersom att det finns 

fyra olika svarsalternativ. Se bilaga 1 för beskrivning av dummyvariablerna. 

Alla förklaringsvariablerna, förutom de variabler som endast har två svarsalternativ, så kallade 

dummyvariabler, har standardiserats (se formel 1), innan analysen utförts för att kunna jämföra 

effektstorlekar från förklaringsvariablerna (Wahlin, 2011). 

Formel 1- Standardisering av förklaringsvariablerna 

𝑧 =
𝑥 − 𝜇

𝜎
 

I formel 1 är 𝑥 ett värde på en variabel, 𝜇 är populationsmedelvärdet för variabeln och 𝜎 är 

populationsstandardavvikelsen för variabeln. 

Samtliga grundskolor har fått ett värde mellan 1 till 56, samtliga gymnasieskolor har fått värden mellan 

1 till 33. I datamaterialet där samtliga skolor i Östergötland är med är skolorna numrerade från 1 till 

89. När det gäller kommunerna har dessa fått värden mellan 1 till 12 förutom för gymnasiet där det 

bara är värden mellan 1 till 7.  

Hela datamaterialet har delats upp i tre delar för att kunna jämföra resultat mellan årskurser och för 

att gymnasieeleverna har fått möjlighet att svara på en extra fråga som kommer användas i analysen.  

I tabell 2 går det se det slutgiltiga antalet variabler och slutgiltiga antalet observationer för de olika 

datamaterialen.  

Tabell 2- Slutgiltiga datamaterialen för två-nivåanalysen 

 
Responsvariabel Förklaringsvariabler Skola Kommun Observationer 

Grundskolan 1 27 1 1 2578 

Gymnasieskolan 1 28 1 1 2190 

Hela Östergötland 1 27 1 1 4783 

 

Tabell 2 visar de tre slutgiltiga datamaterialen efter att ovanstående databearbetning utförts.  

Datamaterialet som representerar hela Östergötlands elever i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 på 

gymnasiet innehåller totalt 30 variabler och 4783 observationer. Bland dessa 30 variabler är 27 stycken 

förklaringsvariabler, en beskriver vilken skola eleven går i skola, en beskriver vilken kommun skolan 
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ligger i och en är responsvariabeln.  I bilaga 1 finns samtliga variabler som används i analysen både 

med de nya kodningarna samt den ursprungliga kodningen. 

Studiens frågeställning har som syfte att bland annat undersöka om tryggheten varierar mellan skolor 

inom kommuner med hjälp av en logistisk flernivåanalys med tre-nivåer. Det finns flera kommuner 

som endast har en skola i respektive kommun, vilket innebär att det inte kommer finnas någon 

variation mellan skolor inom dessa kommuner. Av den anledningen har dessa kommuner med enbart 

en skola tagits bort när tre-nivåanalysen tillämpas. Antalet kommuner som finns kvar i grundskolan 

samt gymnasiet är 4 stycken och i datamaterialet för hela Östergötland finns det totalt 7 stycken 

kommuner. 

I tabell 3 visas antalet observationer som finns kvar i respektive datamaterial när tre-nivåanalysen 

tillämpas. Förklaringsvariablerna är desamma som i tabell 2. 

Tabell 3- Slutgiltiga datamaterialen för tre-nivåanalysen 

 
Observationer 

Grundskolan 2151 

Gymnasieskolan 2071 

Hela Östergötland 4583 

 

Tabell 3 visar datamaterialen som används för tre-nivån. Det har försvunnit mest elever i 

datamaterialet för grundskolan.  
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras samtliga metoder som har används i uppsatsen.  

3.1 Flernivåanalys 
För att undersöka variationen i trygghet mellan skolor, mellan kommuner och mellan skolor inom 

kommuner används en flernivåanalys, även kallad hierarkisk analys. I figur 3 visualiseras denna 

hierarkiska struktur över skolor och kommuner. 

 

Figur 3- Hierarkiskstruktur av en flernivåanalys 

I figur 3 är varje cirkel en individ. Varje individ tillhör en skola och varje skola tillhör sedan en kommun. 

En individ kan endast tillhöra en skola men en skola kan ha flera individer. En skola kan endast tillhöra 

en kommun men en kommun kan ha flera skolor. Anledningen till att en flernivåanalys används är för 

att studien vill undersöka skillnader i populationen. En flernivåanalys kan beskrivas som en vanlig 

regressionsmodell fast med flera nivåer. 

I vanlig regression kan det vara svårt att skatta varierande effekter om det är få observationer per 

grupp men en flernivåanalys tillåter en skattning med få observationer per grupp. En regression med 

flera nivåer kan hantera problem med överanpassning som kan uppstå när många parametrar 

appliceras. En annan fördel med flernivåanalys är att det går att ha förklaringsvariabler på olika nivåer. 

Det går till exempel att lägga in förklaringsvariabler som endast förklaras av gruppen och inte av 

individen (Gelman & Hill, 2007). 

Det finns flera olika regressionsmodeller med flera nivåer. En av dem har varierande intercept och 

konstant lutning. Det innebär att varje grupp har ett varierande intercept med samma lutning för 

parametern. Det finns även modeller med ett konstant intercept och en konstant lutning för 

parametern samt modeller som har varierande lutning för parametern och varierande intercept 

(Gelman & Hill, 2007).   

I denna studie används en modell med varierande intercept och konstant lutning för parametern vilket 

tillåter förklaringsvariablerna att förutse tryggheten inom varje skola/kommun samtidigt som 

systematiska skillnader tillåts mellan skolan/kommunen. En annan anledning till att studien använder 

sig av varierande intercept med konstant lutning är för att den är enkel att tillämpa när modellen 

innehåller ett stort antal parametrar samt för att studien bygger på att se allmänna skillnader mellan 

skolor och mellan kommuner. Varierande lutning undersöker de olika effekterna som 

förklaringsvariablerna kan ha på responsvariabeln över grupperna. När det finns olika effekter på 
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förklaringsvariablerna innebär det att det skapas interaktioner mellan grupperna och individen vilket 

är något som studien inte önskar att undersöka (Gelman & Hill, 2007). 

I figur 4 visualiseras en modell med varierande intercept och konstant lutning för fyra olika grupper i 

en vanlig regression.  

 

Figur 4- Visuell beskrivning av varierande intercept med konstant lutning i vanlig regression 

Figur 4 visar att lutningen är konstant då varje linje har samma lutning. Linjerna har olika startvärde på 

y-axeln, vilket innebär att interceptet är olika för grupperna. 

3.2 Logistisk regression med flera nivåer 
Logistisk regression med flera nivåer modellerar sannolikheten för responsvariabel. Responsvariabeln 

antar värden som antingen är 0 eller 1. En logistisk regression med flera nivåer tillämpas på liknande 

sätt som en vanlig logistisk regression, men där koefficienterna grupperas i grupper och en 

sannolikhetsfördelning tilldelas gruppernas koefficienter (Gelman & Hill, 2007). 

Uppsatsen kommer använda sig av två olika två-nivåanalyser och en tre-nivåanalys. För att se skillnader 

mellan skolor och mellan kommuner används två-nivåer och för att utvärdera skillnader mellan skolor 

inom kommuner används tre-nivåer.  

3.2.1 Två-nivå-modell 

Modellen för att analysera skillnader mellan skolor består av en individnivå och en skolnivå (gruppnivå-

modell) (Gelman & Hill, 2007).  

Formel 2- Två-nivå-modell för skolor  

Pr(𝑦𝑖 = 1) =
𝑒
(𝛼𝑗+ 𝛽1𝑥𝑙𝑖+⋯+𝛽𝑙𝑥𝑙𝑖+𝜖𝑖)

1+𝑒
(𝛼𝑗+ 𝛽1𝑥𝑙𝑖+⋯+𝛽𝑙𝑥𝑙𝑖+𝜖𝑖)

 , 𝜖𝑖~𝑁(0, 𝜎𝑦
2), 𝑓ö𝑟𝑖 = 1,… , 𝑛  

𝑑ä𝑟 

𝛼𝑗 = 𝛼 + 𝛾𝑧𝑗 + 𝜂𝑗 , 𝜂𝑗~𝑁(0, 𝜎𝛼
2), 𝑓ö𝑟𝑗 = 1,… , 𝐽 

I formel 2 är 𝑥𝑖 förklaringsvariablerna, 1 till 27 för grundskolan, 1 till 27 för hela Östergötland och 1 till 

28 för gymnasiet, där varje individ 𝑖 har fått svara.  𝑧𝑗 är förklaringsvariabeln på skolnivå, i detta fall 

skolstorlek, med parametern 𝛾 och 𝑛 är antalet observationer i respektive datamaterial. {𝛽1, … , 𝛽𝑙}är 

regressionskoefficienterna och 𝑙 är antalet regressionskoefficenter, vilket är samma som antalet 
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förklaringsvariabler. {𝑥1, … , 𝑥𝑙}är förklaringsvariablerna på individnivå 𝑖 och 𝛼𝑗är interceptet, även 

kallad gruppnivå-modellen som varierar per grupp 𝑗. 𝑗 indexerar antalet skolor från 1 till 56 för 

grundskolan, 1 till 33 för gymnasiet samt 1 till 89 för hela Östergötland.  

För att undersöka skillnader mellan kommuner används formel 3 (Gelman & Hill, 2007). 

Formel 3- Två-nivå-modell för kommuner 

Pr(𝑦𝑖 = 1) =
𝑒(𝛼𝑘+ 𝛽1𝑥𝑙𝑖+⋯+𝛽𝑙𝑥𝑙𝑖+𝜖𝑖)

1+𝑒(𝛼𝑘+ 𝛽1𝑥𝑙𝑖+⋯+𝛽𝑙𝑥𝑙𝑖+𝜖𝑖)
 , 𝜖𝑖~𝑁(0, 𝜎𝑦

2), 𝑓ö𝑟𝑖 = 1,… , 𝑛  

𝑑ä𝑟 

𝛼𝑘 = 𝛼 + 𝜂𝑘 , 𝜂𝑘~𝑁(0, 𝜎𝛼
2), 𝑓ö𝑟𝑘 = 1,… , 𝐾 

Där 𝐾 är antalet kommuner i grundskolan (kommun 1 till 12), gymnasiet (kommun 1 till 7) samt i hela 

Östergötland (kommun 1 till 12) beroende på vilket datamaterial som används. {𝛽1, … , 𝛽𝑙} är 

regressionskoefficienterna och 𝑙 är antalet regressionskoefficenter, vilket är samma som antalet 

förklaringsvariabler. {𝑥1, … , 𝑥𝑙}är förklaringsvariablerna på individnivå 𝑖. 𝛼𝑘 är interceptet, även kallad 

gruppnivå-modellen som varierar per grupp 𝑘 och 𝑛 är antalet observationer i respektive datamaterial.  

Enda skillnaden mellan formel 2 och formel 3 är att det inte läggs till någon förklaringsvariabel på 

kommunnivå i formel 3 och interceptet varierar över kommuner (𝛼𝑘) i formel 3 och över skolor (𝛼𝑗) i 

formel 2. 

3.2.2 Tre-nivå-modell 

För att analysera skillnader mellan skolor inom kommunerna används en tre-nivå-modell (Gelman & 

Hill, 2007).  

Formel 4- Tre-nivå-modell för skolor inom kommuner 

Pr(𝑦𝑖 = 1) =
𝑒(𝛼𝑗𝑘+ 𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑙𝑥𝑙+𝜖𝑖)

1 +𝑒(𝛼𝑗𝑘+ 𝛽1𝑥1+⋯+𝛽𝑙𝑥𝑙+𝜖𝑖)
, 𝜖𝑖~𝑁(0, 𝜎𝑦

2), 𝑓ö𝑟𝑖 = 1,… , 𝑛 

𝑑ä𝑟 

𝛼𝑗𝑘 = 𝛼𝑘 + 𝛾𝑧𝑗 + 𝜂𝑗𝑘 , 𝜂𝑗𝑘~𝑁(0, 𝜎𝛼
2), 𝑓ö𝑟𝑘 = 1,… , 𝐾 

𝑜𝑐ℎ𝑑ä𝑟 

𝛼𝑘 = 𝛼 + 𝑢𝑘, 𝑢𝑘~𝑁(0, 𝜎𝛼
2) 

I formel 4 är 𝛼𝑗𝑘 regressionsmodellen mellan skolor inom kommuner och 𝛼𝑘 är regressionsmodellen 

inom kommunen. {𝛽1, … , 𝛽𝑙}är regressionskoefficenterna och 𝑙 är antalet regressionskoefficienter, 

vilket är samma som antalet förklaringsvariabler. {𝑥1, … , 𝑥𝑙}är förklaringsvariablerna på individnivå 𝑖. 

𝛼𝑗𝑘 är interceptet, även kallad gruppnivå-modellen som varierar mellan skola 𝑗 inom kommun 𝑘. 𝑧𝑗 är 

förklaringsvariabeln på skolnivå med parametern 𝛾 och 𝑛 är antalet observationer i respektive 

datamaterial. 

3.2.3 Intraklass-korrelation, ICC 

I vanlig linjär flernivåanalys används intraklass-korrelationen (ICC) för att undersöka hur stark 

korrelationen är mellan individerna inom samma grupp samt för att undersöka hur stor andel av 

variationen som återfinns mellan grupperna. Detta mått saknas i logistisk regression med flera nivåer. 

Det finns alternativa mått likt ICC för logistisk regression där en metod går ut på att använda 
𝜋2

3
istället 
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för variansen för inom gruppen. Det görs dock ett ifrågasättande om det är rätt att beräkna ICC utifrån 

en logistisk regression med flera nivåer (Twisk, 2006).  

Formel 5- Intraklass-korrelationen (ICC) för logistisk två-nivå-modell 

𝐼𝐶𝐶 =
𝜎𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛
2

𝜎𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛
2 + (

𝜋2

3
)

 

I denna studie används ICC som beskrivs enligt formel 5 för att få någon form av förklaring av 

variationen mellan grupper. Där 𝜎𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛
2  är variansen mellan grupperna som tas fram ur en modell 

utan förklaringsvariabler, även kallad tom modell.  

För att räkna hur stor andel av variationen är mellan skolor inom kommuner används formel 6 som 

bygger på Hox (2002). 

Formel 6- Intraklass-korrelation (ICC) för logistisk tre-nivå-modell 

𝐼𝐶𝐶𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 =
𝜎𝑢0
2

𝜎𝑣0
2 + 𝜎𝑢0

2 + (
𝜋2

3
)
 

I formel 6 utgörs den totala variansen av 𝜎𝑣0,
2 𝜎𝑢0

2  och 
𝜋2

3
. 𝜎𝑣0

2  är variansen mellan kommuner, 𝜎𝑢0
2 är 

variansen mellan skolor inom kommuner och 
𝜋2

3
 används som variansen inom skolor i kommunerna. 

3.2.4 Förklaringsgrad  

Förklaringsgraden 𝑅2 används i vanlig linjär regression för att förklara hur stor del av variansen i 

responsvariabeln som förklaras av de oberoende variablerna. Logistisk regression saknar  𝑅2, dock 

finns det flera alternativa mått. Denna uppsats kommer använda sig av Nagelkerke’s förklaringsgrad. 

Nagelkerke’s förklaringsgrad bygger på Cox & Snell’s förklaringsgrad och antar värden mellan 0 och 1, 

där ett högre värde ger en bättre anpassad modell (Nagelkerke, 2008). 

Formel 7- Nagelkerke’s förklaringsgrad 

𝑅𝑁𝑎𝑔𝑒𝑙𝑘𝑒𝑟𝑘𝑒
2 =

1 − 𝑒−
2
𝑛
{𝑙(�̂�)−𝑙(0)}

1 − 𝑒2𝑛
−1𝑙(0)

 

I formel 7 är 𝑙(�̂�) log-likelihooden av den fulla modellen med förklaringsvariabler och 𝑙(0) är log-

likelihooden av den tomma modellen utan förklaringsvariabler (Nagelkerke, 2008).  

I flernivåanalys erhålls ett jämförelsemått, deviance. Det är ett mått på hur bra anpassad en modell är. 

Deviance är -2*log-likelihooden, vilket innebär att -2 multiplicerat med logaritmen av sannolikheten 

av data givet de estimerade modellparametrarna (Spiegelhalter, Thomas, Best, & Lunn, 2014). 

3.3 Bayesiansk inferens 
Denna studie använder Bayesiansk inferens för att skatta parametrarna. Bayesiansk inferens innebär 

att likelihooden för parametrarna kombineras med en prior för att skatta posteriorfördelningen.  

Utgångspunkten i Bayesiansk inferens är Bayes sats som beskrivs i formel 8. 
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Formel 8- Bayes sats 

𝑃(𝛽𝑖|𝐷𝑎𝑡𝑎) =
𝑃(𝐷𝑎𝑡𝑎|𝛽𝑖) ∗ 𝑃(𝛽𝑖)

𝑃(𝐷𝑎𝑡𝑎)
∝ 𝑃(𝐷𝑎𝑡𝑎|𝛽𝑖) ∗ 𝑃(𝛽𝑖) 

I formel 8 är 𝑃(𝛽𝑖|𝐷𝑎𝑡𝑎) posteriorfördelningen som fås fram för varje paramater 𝛽𝑖 i modellen. 

Likelihooden (𝑃(𝐷𝑎𝑡𝑎|𝛽𝑖)) är regressionsmodellen, se formel 2-4. 𝑃(𝛽𝑖) är priorn som bestäms enligt 

kapitel 3.3.1. 

För att skatta modellerna i kapitel 3.2 används BUGS (Bayesian inference Using Gibbs Sampling), ett 

programpaket till R som använder sig av Bayesiansk inferens med Gibbs sampling. Gibbs sampling är 

namnet på en familj av iterativa algoritmer. BUGS används för att posteriorfördelningen är okänd. 

Algoritmen i BUGS körs tills simuleringarna för parametarna har konvergerat till en känd 

posteriorfördelning. I R väljs antalet kedjor och antalet iterationer som modellen behöver köras för att 

konvergera till en gemensam fördelning för samtliga parametrar. Visualiseras posteriorfördelningen 

som ett berg är målet att få en tydlig bild av berget, med så få iterationer och kedjor som möjligt. Dessa 

kedjor startar på olika delar av berget. Kedjorna ska sedan blandas väl över hela berget, för att få en 

tydlig bild av berget, (posteriorfördelningen) och att startvärdet på respektive kedja inte ska påverka 

utvärderingen av berget (Gelman & Hill, 2007). 

En nackdel med att använda BUGS är att BUGS inte alltid använder den mest effektiva 

simuleringsalgoritmen, vilket innebär att modellerna tar lång tid att köra, speciellt om datamaterialet 

har många observationer och förklaringsvariabler (Gelman & Hill, 2007). 

3.3.1 Priorfördelningar 

I Bayesiansk inferens måste samtliga okända parametrar, i detta fall: 𝜇𝛼, 𝜎𝑦 , 𝜎𝛼 och {𝛽1, … , 𝛽𝑙} 

definieras av priorfördelningar. Priorfördelningar väljs vanligtvis till att vara icke-informativa och 

tillhöra ett intervall som är tio gånger så stort som de estimerande parametrarna (Gelman & Hill, 2007). 

Dessa priorfördelningar utgår utifrån ens egna subjektiva bedömning. I detta fall har Gelman & Hill 

(2007) uttryckt lämpliga priorfördelningar till en logistisk flernivåanalys. 

Nedan definieras samtliga priorfördelningar som används:  

𝜇𝛼~𝑁(0, 𝜎𝛼
2) 

{𝛽1, … , 𝛽𝑙}~𝑁(0, 100) 

Där {𝛽1, … , 𝛽𝑙} och 𝜇𝛼 får normalfördelade priorfördelningar med väntevärde 0 och standardavvikelse 

100. Detta säger i stort sett att dessa koefficienter förväntas vara i intervallet (-100, 100). Ligger dessa 

skattningar inom detta intervall ger priorfördelningen väldigt lite information i inferensen, vilket är 

något som önskas för icke-informativa priorfördelningar. För att en priorfördelning ska vara icke-

informativ ska osäkerhetsintervallet vara klart bredare än vad som är rimligt värde av parametarna. 

Standardavvikelserna 𝜎𝑦 och 𝜎𝛼 har likformiga priorfördelningar i intervallet (0, 100) (Gelman & Hill, 

2007). 

Anledning till att priorfördelningen inte sätts till väntevärde 0 och standardavvikelse till exempelvis 

100 000 är för att BUGS är instabil i beräkningarna när parametrarna får extremt breda intervall i sina 

skalor (Gelman & Hill, 2007). 

3.3.2 Estimation 

För att veta om BUGS har uppnått konvergens finns det olika mått som är bra att utgå ifrån, till exempel 

ska måttet R-hat(�̂�) vara under 1,1. �̂� kan beskrivas i ord enligt Gelman & Hill (2007) som 

”kvadratroten av variansen av blandningen av alla kedjor dividerat med den genomsnittliga inom 
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kedjevariansen”. Algoritmen har då approximativt konvergerat, vilket innebär att kedjorna blandats 

väl (Gelman & Hill, 2007). 

N.eff är ett annat mått för att se hur bra estimerad modellen är. N.eff är antalet effektiva 

simuleringsdragningar för varje parameter. Om simuleringarnas dragningar är oberoende, då ska n.eff 

vara numret av antalet sparade dragningar (Gelman & Hill, 2007). 

Formel 9- Effektiva simuleringsdragningar (n.eff) 

𝑛. 𝑒𝑓𝑓 =
𝑛𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛𝑠 ∗ 𝑛𝑖𝑡𝑒𝑟

2
 

Formel 9 beskriver n.eff, där 𝑛𝑐ℎ𝑎𝑖𝑛𝑠 är antalet kedjor som modellen kör och 𝑛𝑖𝑡𝑒𝑟 är antalet 

iterationer. Anledningen till att det divideras med två i formeln är för att programmet automatiskt 

kasserar den första halvan av simuleringarna från varje kedja. Detta för att undvika att kedjornas 

startvärden påverkar resultaten. Helst ska n.eff vara minst 100 för en bra anpassning av modellen 

(Gelman & Hill, 2007). 

I denna studie har antalet kedjor valts till tre i samtliga modeller och iterationerna har valts till 10 000, 

15 000 och 20 000 för att uppnå konvergens. I bilaga 13 samt bilaga 15 går det se exakta värden för 

varje modell. 

För att undersöka vilka variabler som har effekt på tryggheten undersökts kredibilitetsintervallen för 

variablerna. Kredibilitetsintervallen skapas automatiskt av BUGS och uttrycks med sannolikheter för 

respektive parameter. Om intervallet inte täcker 0 är variabeln signifikant, och har antingen positiv 

eller negativ effekt på tryggheten i skolan (Gelman & Hill, 2007). 

3.4 Multikollinearitet  
De förklarande variablerna kan ha ett samband mellan varandra. När två eller flera förklaringsvariabler 

är högt korrelerade uppstår multikollinearitetsproblem. Finns multikollinearitet innebär det att det kan 

vara svårt att hålla isär effekterna av två högt korrelerande variabler i en regressionsmodell. Det är 

idag väldigt lite dokumenterat kring multikollinearitet för modeller med flera nivåer (Clark, 2013). 

Denna studie har valt att undersöka korrelationerna mellan variablerna med Pearson’s korrelation och 

även undersöka VIF-värdena genom en linjär regression innan modellerna med flera nivåer har 

skapats. 

Variance Inflation Factors (VIF) används för att upptäcka multikollinearitet bland förklaringsvariablerna 

i en multipel linjär regression. En tumregel för när en variabel bör övervägas att ingå i en modell är VIF-

värden över 10 (Michael H. Kutner, 2005). 

Formel 10- Variance Inflation Factors (VIF) 

𝑉𝐼𝐹𝑗 =
1

1 − 𝑅𝑗
2 

I formel 10 är 𝑅𝑗
2 förklaringsgraden för modellen, där 𝑥𝑗  är responsvariabeln och övriga förklarings-

variabler ingår. 

3.5 Programvaror 
Nedan listas programvaror och paket i R som används för samtliga analyser. Det huvudsakliga 

programmet som används är RStudio 1.0.136. Samtlig R-kod finns i bilaga 13 och 15 samt all BUGS-kod 

finns i bilaga 14 och 16. 
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3.5.1 Microsoft Excel 2010 

Studien använder sig av Excel för enklare datahantering och databearbetning samt skapandet av 

enklare diagram. 

3.5.2 IBM SPSS Statistics 22 

SPSS har används vid hantering av data och för att få fram enkla frekvenser samt korrelationer. 

3.5.3 R-paket 

R2OpenBUGS: Neal T.(2017) har anpassat paketet utifrån paketet R2WinBUGS. I denna uppsats 

används paketet för funktionen bugs(). 

3.5.4 OpenBUGS 

BUGS (Bayesian inference Using Gibbs Sampling) är ett program för Bayesiansk analys av komplexa 

statistiska modeller som använder sig av Markov chain Monto Carlo (MCMC)-metoder. De vanligaste 

programvarorna för BUGS är WinBUGS 1.4.3 och OpenBUGS som båda fungerar på liknande sätt. BUGS 

fungerar genom att data beskrivs i R och modellerna beskrivs i en vanlig textfil som BUGS använder sig 

av. Dessa modeller kan kallas på direkt i R med hjälp av BUGS.  
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4. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras beskrivande statistik samt resultatet av analyserna som skapats utifrån 

metoderna i kapitel 3. 

4.1 Beskrivande statistik 
I detta avsnitt presenteras beskrivande statistik uppdelat på de tre olika datamaterialen. 

4.1.1 Svarsprocent för responsvariabeln 

I tabell 4 beskrivs svarsprocent för responsvariabeln, Hur ofta känner du dig trygg i skolan? uppdelat 

på de tre olika datamaterialen. 

Tabell 4- Svarsprocent för responsvariabeln uppdelat på de tre olika datamaterialen 

Datamaterial Känner sig Alltid eller 
Ofta trygg i skolan (1) 

Känner sig Ibland, Sällan eller 
Aldrig trygg i skolan (0) 

Grundskolan årskurs 8 84 %  16 % 

Gymnasieskolan årskurs 2 89,3 % 10,7 % 

Totalt för Östergötland 86,4 % 13,6 % 

 

I tabell 4 går det att utläsa att årskurs 2 i gymnasiet känner sig tryggare än årskurs 8 i grundskolan. I 

hela Östergötland känner sig 86,4 procent trygga Alltid eller Ofta och 13,6 procent känner sig Ibland, 

Sällan eller Aldrig trygga i skolan. 

4.1.2 Skillnad i trygghet mellan skolorna 

I detta kapitel beskrivs hur eleverna har svarat på frågan Hur ofta känner du dig trygg i skolan? 

uppdelat på skolorna som deltagit i studien. Då studien har tre olika datamaterial finns det tre olika 

diagram, ett för varje datamaterial. Diagrammen visar enbart svarsalternativet Alltid/Ofta eftersom att 

svarsalternativet Ibland/Sällan/Aldrig är spegelvänt då responsvariabeln är binär och varje skola 

summeras till 100 procent. 

 

Figur 5- Svarsprocent för tryggheten i skolan uppdelat på skolorna i grundskolan 
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I figur 5 visas svarsprocenten för responsvariabeln uppdelat på skolor för grundskolans respondenter. 

På x-axeln går det läsa hur stor andel som svarat svarsalternativen Alltid/Ofta och y-axeln säger hur 

många skolor som svarat liknande. Ju smalare och högre staplar desto mer likt har skolorna svarat. Ur 

diagrammet går det att utläsa att det är en skola vars elever har svarat 50 procent på vardera 

svarsalternativ, (Alltid/Ofta och Ibland/Sällan/Aldrig) då det finns en stapel vid andel 0,5. Variationen 

mellan skolorna i grundskolan ligger mellan 0 och 1. Det är alltså mellan 50 procent till 100 procent 

som Alltid/Ofta känner sig trygga i skolan. 

 

Figur 6- Svarsprocent för tryggheten i skolan uppdelat på skolorna i gymnasiet 

Histogrammen i figur 6 visar skillnaden mellan gymnasiets skolor. Bredden på histogrammen är något 

smalare i figur 6 jämfört med figur 5. Andelen elever mellan de olika gymnasieskolorna som svarat att 

de Alltid/Ofta känner sig trygga ligger mellan cirka 0,78 och 1. Vilket innebär att det är mellan 22 och 

0 procent elever som Ibland/Sällan/Aldrig känner sig trygga i skolan. 

 

Figur 7- Svarsprocent för tryggheten i skolan uppdelat på skolorna för hela Östergötland 

I figur 7 visas svarsprocenten över samtliga skolor i Östergötland, både gymnasiet och grundskolan. 

Figur 7 är en sammansättning av figur 5 och figur 6. Vilket innebär att variationen på svarsalternativet 

Alltid/Ofta ligger mellan 0,5 till 1.  



  

21 
 

4.1.3 Skillnad i trygghet mellan kommunerna  

I detta avsnitt beskrivs hur eleverna har svarat på frågan Hur trygg känner du sig i skolan? uppdelat på 

kommunerna i Östergötland. Figur 8-10 visar svarsprocenten uppdelat på de tre olika datamaterialen. 

X-axeln beskriver andel svarande på svarsalternativet Alltid/Ofta och y-axelen beskriver antalet 

kommuner som svarat lika. Ett brett histogram tyder på att det skiljer mycket mellan kommunerna. 

Varje kommun summeras till 100 procent för varje datamaterial. 

 

Figur 8- Svarsprocent för tryggheten i skolan uppdelat på kommunerna i grundskolan 

I figur 8 visas svarsprocenten för grundskolans elever uppdelat på kommunerna. Anledningen till att 

staplar inte sitter ihop är för att det inte finns någon kommun som till exempel har exakt 90 procent 

av sina elever som anser att de Alltid/Ofta känner sig trygga. Mellan 75 procent till 95 procent av 

eleverna mellan de olika kommunerna anser att de att de Alltid/Ofta känner sig trygga. Detta innebär 

att det är mellan 5 procent till 25 procent som känner sig Ibland/Sällan/Aldrig sig trygga i skolan. 

 

Figur 9- Svarsprocent för tryggheten i skolan uppdelat på kommunerna i gymnasiet 

I figur 9 går det att utläsa att det inte skiljer sig lika mycket mellan de olika svarsalternativen mellan 

kommunerna i gymnasiet jämfört med figur 8 som beskriver skillnaden mellan kommunerna för 

grundskolan. Det finns dock något färre kommuner i gymnasiet. Kommunen med mest andel trygga 

elever i skolan för gymnasiet har ungefär 96 procent som svarat Alltid/Ofta. 
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Figur 10- Svarsprocent för tryggheten i skolan uppdelat på kommunera i hela datamaterialet 

Fördelningen för svarsalternativen mellan kommunerna för datamaterialet med både grundskolan och 

gymnasieskolan visualiseras i figur 10. Det skiljer cirka 17 procentenheter för kommunen med mest 

andel trygga elever och kommunen med minst andel trygga elever i skolan.  

4.2 Posteriorfördelning 
Efter att en icke-informativ priorfördelning är satt på alla parametrar fås en posteriorfördelning för 

respektive parameter. Nedan i figur 11 visas ett exempel på hur denna fördelning kan se ut. 

 

Figur 11- Histogram för samtliga iterationer 

I figur 11 går det se att posteriorfördelningen för ett exempel på en parameter ser normalfördelad ut. 

I denna studie har samtliga parametrar för modellerna liknande posteriorfördelningar, därför tas det 

endast med ett exempel på detta. 
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4.3 Konvergens 
För att se hur väl kedjornas iterationer har blandats och om konvergens har uppnåtts för modellerna 

visas två diagram. Samtliga parametrar för alla olika modeller har liknande diagram och därför 

presenteras endast ett exempel för en parameter.  

 

Figur 12- Iterationer för ett specifikt beta 

I figur 12 visas ett exempel över konvergensen för en parameter. Detta diagram visar att kedjornas 

iterationer har blandats väl då målet är att iterationerna ska forma och hållas inom ett band. Varje 

prick i diagrammet är en iteration. På y-axeln visas medelvärdet på parametern 𝛽 vid varje iteration.  

 

Figur 13- Kumlativa medelvärdet för beta 

I figur 13 visas det kumulativa medelvärdet för 𝛽 och målet är att få ett rakt streck desto fler iterationer 

som körs. Detta innebär då att konvergens har uppnåtts. Samtliga parametrar som finns med i denna 

studie har liknade grafer. I figur 13 har konvergens troligen uppnåtts tidigare än vid 15 000 iterationer 

men eftersom samtliga parametrar i en modell ska ha konvergerat samtidigt betyder det att en annan 

parameter kanske inte nått konvergens förrän vid exempelvis 15 000 iterationer.  
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4.4 Analys av skillnaden i trygghet mellan skolor 
I detta avsnitt presenteras två-nivåanalysen för att se skillnader i trygghet mellan skolor samt för att 

se vilka variabler som kan påverka tryggheten i skolan. KI står för kredibilitetsintervall i samtliga 

tabeller och avsnittet är uppdelat på de tre olika datamaterialen.  

4.4.1 Grundskolan 

För att undersöka om det finns någon variation i tryggheten mellan skolorna i grundskolan har en 

regressionsmodell utan förklaringsvariabler skattats, se bilaga 2. Intraklass-korrelationen visar att det 

finns 0,01 i variation i trygghet mellan grundskolorna, vilket är en väldigt låg variation.  

Då det finns en liten variation mellan skolor undersöks det vilka variabler som kan ha effekt på 

tryggheten i skolan. En modell med förklaringsvariabler skattas för att se skillnader mellan skolorna. 

Resultatet av denna modell finns i bilaga 5 där samtliga parameterskattningar finns med. I tabell 5 

presenteras resultatet av de variabler som med 95 procent sannolikhet har en positiv eller negativ 

effekt på tryggheten i skolan. Detta är de variabler vars kredibilitetsinterval inte täcker 0. 

Tabell 5- Variabler som har effekt på tryggheten bland grundskolorna 

Variabelförklaring Parameter 
Medelvärde 
över skattningar 

Standard-
avvikelse 

Nedre 
gräns för 
95 % KI 

Övre 
gräns för 
95 % KI Rhat n.eff 

Hur ofta känner du 
så här?:Känner att 
du duger precis 
som du är b[10] -0,268 0,116 -0,498 -0,04 1,003 1100 

Hur ofta känner du 
så här?:Känner att 
du kan vara dig 
själv b[12] -0,255 0,082 -0,408 -0,092 1,002 2800 

Hur ofta upplever 
du detta i 
skolan?:Att det är 
bra stämning 

b[18] 

-0,278 0,087 -0,446 -0,11 1,002 2200 

Hur ofta upplever 
du detta i 
skolan?:Att du 
behandlas rättvist 
av lärarna 

b[19] 

-0,197 0,091 -0,366 -0,016 1,009 250 

Hur ofta upplever 
du detta i 
skolan?:Att lärarna 
ger dig stöd och 
hjälp att utvecklas 

b[20] 

-0,297 0,089 -0,473 -0,123 1,012 190 

Hur ofta känner du 
dig trygg?:Hemma 

b[21] 

-0,323 0,064 -0,449 -0,198 1,001 4700 

Har du blivit 
mobbad under 
denna termin? 

b[22] 

0,777 0,181 0,423 1,136 1,011 220 

Hur trivs du med: 
Kompisar 

b[23] 

-0,228 0,07 -0,368 -0,091 1,003 910 
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Hur trivs du med: 
Din skola 

b[24] 

-0,675 0,083 -0,842 -0,516 1,002 1800 

Är du...? b[26] -0,352 0,166 -0,666 -0,026 1,02 110 

 

I tabell 5 går det att utläsa att bland annat har frågan Hur ofta känner du att du duger som du är? 

negativ påverkan på hur ofta eleven känner sig trygg i skolan med 95 procent sannolikhet. Frågan Har 

du blivit mobbad under denna termin där 1=Nej och 0=Ja, som kan utläsas i bilaga 1. Detta innebär att 

sannolikheten att en elev Alltid eller Ofta känner sig trygg i skolan ökar om eleven inte blivit mobbad.  

Tabell 6- Varians mellan skolor, gemensamt intercept och deviance för grundskolan 

 

 

I tabell 6 presenteras variansen mellan skolor, 𝜎𝛼
2 samt 𝜇𝛼 som är det gemensamma interceptet för 

samtliga skolor. För att beskriva hur stor del av variansen i responsvariabeln som förklaras av 

förklaringsvariablerna har Nagelkerke’s förklaringsgrad räknats ut. Resultatet blev 0,469 vilket innebär 

att 46,9 procent av variationen i trygghet förklaras av samtliga valda variabler som finns beskrivna i 

bilaga 1.  

4.4.2 Gymnasiet 

Variationen i trygghet mellan gymnasieskolorna beskrivs av intraklass-korrelationen (formel 5). För 

gymnasieskolorna innebär detta att andelen variation i trygghet är 0,064 mellan gymnasieskolorna. 

Eftersom att det finns en variation undersöks det vilka variabler som har en positiv eller negativ 

påverkan. I tabell 7 presenteras dessa variabler och i bilaga 5 beskrivs hela modellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameter 
Medelvärde 

över skattningar 
Standard-
avvikelse 

Nedre gräns 
för 95 % KI 

Övre gräns 
för 95 % KI Rhat n.eff 

𝜇𝛼 2,017 0,327 1,421 2,625 1,045 82 

𝜎𝛼
2(𝜎𝛼) 0,0708 (0,266) 0,117 0,079 0,517 1,012 6500 

deviance 1433,781 10,798 1413 1455 1,004 640 
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Tabell 7- Variabler som har effekt på tryggheten bland gymnasieskolorna 

Variabelförklaring Parameter 
Medelvärde 
över skattningar 

Standard-
avvikelse 

Nedre 
gräns för 
95 % KI 

Övre 
gräns för 
95 % KI Rhat n.eff 

Hur ofta har du 
haft något av 
dessa besvär under 
denna termin?:Ont 
i huvudet b[4] 0,222 0,108 0,014 0,433 1,002 1900 

Hur ofta har du 
haft något av 
dessa besvär under 
denna 
termin?:Nedstämd
/deprimerad b[8] 0,349 0,126 0,096 0,609 1,004 1100 

Hur ofta känner du 
så här?:Känner att 
du kan vara dig 
själv b[12] -0,285 0,1 -0,482 -0,099 1,002 1600 

Snusar du? b[14] 0,419 0,136 0,157 0,694 1,002 3000 

Hur ofta upplever 
du detta i 
skolan?:Att det är 
bra stämning b[18] -0,295 0,104 -0,497 -0,093 1,002 1300 

Hur ofta upplever 
du detta i 
skolan?:Att du 
behandlas rättvist 
av lärarna 

b[19] 

-0,223 0,108 -0,435 -0,011 1,004 680 

Hur ofta känner du 
dig trygg?:Hemma 

b[21] 
-0,352 0,07 -0,494 -0,214 1,003 1200 

Har du blivit 
mobbad under 
denna termin? 

b[22] 
0,753 0,25 0,254 1,254 1,003 960 

Hur trivs du med: 
Din skola 

b[24] 
-0,857 0,101 -1,058 -0,661 1,002 7300 

 

I tabell 7 går det bland annat att utläsa att bra stämning i skolan och mobbning påverkar tryggheten i 

skolan med 95 procent sannolikhet.   

Tabell 8- Varians mellan skolor, gemensamt intercept och deviance för gymnasiet 

Parameter 
Medelvärde över 

skattningar 
Standard-
avvikelse 

Nedre gräns 
för 95% KI 

Övre gräns 
för 95% KI Rhat n.eff 

𝜇𝛼 2,931 0,447 2,156 3,681 1,056 880 

𝜎𝛼
2(𝜎𝛼) 0,036 (0,191) 0,108 0,042 0,44 1,035 130 

deviance 984,692 8,396 969,8 1003 1,004 650 
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I tabell 8 beskrivs bland annat variansen mellan skolor och det gemensamma interceptet för skolorna. 

Nagelkerke’s förklaringsgrad blev 0,397 vilket innebär att 39,7 procent av variationen i trygghet 

förklaras av samtliga valda variabler som finns beskrivna i bilaga 1.  

4.4.3 Hela Östergötland 

Variationen i trygghet mellan skolorna i hela Östergötland är 0,045. I tabell 9 presenteras de variabler 

som har positiv och negativ effekt på tryggheten i skolan för hela Östergötland. Bilaga 5 visar det 

fullständiga resultatet av modellen. 

Tabell 9- Variabler som har effekt på tryggheten i alla skolor i Östergötland 

 

 

Av dessa variabler i tabell 9 är det sex stycken som framkommit av de två tidigare modellerna för 

grundskolan och gymnasiet. Det går bland annat att tolka ur tabellen att kön har påverkan. Detta 

innebär att sannolikheten att en elev Alltid eller Ofta känner sig trygg i skolan minskar om eleven är en 

tjej. 

 

Variabelförklaring Parameter 

Medelvärde 
över 
skattningar 

Standard-
avvikelse 

Nedre 
gräns för 
95 % KI 

Övre 
gräns för 
95 % KI Rhat n.eff 

Har du någon riktigt 
bra kompis som du kan 
lita på och berätta 
personliga saker för? b[2] -0,149 0,053 -0,255 -0,042 1,002 2300 

Hur ofta har du haft 
något av dessa besvär 
under denna 
termin?:Ont i huvudet b[4] 0,137 0,063 0,019 0,264 1,002 2600 

Hur ofta känner du så 
här?:Känner att du kan 
vara dig själv b[12] -0,261 0,059 -0,379 -0,148 1,004 700 

Snusar du? b[14] 0,16 0,077 0,012 0,314 1,003 1000 

Hur ofta upplever du 
detta i skolan?:Att det 
är bra stämning b[18] -0,295 0,065 -0,423 -0,168 1,002 2100 

Hur ofta upplever du 
detta i skolan?:Att du 
behandlas rättvist av 
lärarna b[19] -0,236 0,068 -0,361 -0,097 1,001 3800 

Hur ofta känner du dig 
trygg?:Hemma b[21] -0,322 0,044 -0,407 -0,237 1,002 2100 

Har du blivit mobbad 
under denna termin? b[22] 0,794 0,151 0,493 1,094 1,04 110 

Hur trivs du med: 
Kompisar b[23] -0,11 0,052 -0,213 -0,01 1,002 2300 

Hur trivs du med: Din 
skola b[24] -0,735 0,064 -0,86 -0,609 1,001 15000 

Är du...? b[26] -0,244 0,127 -0,507 -0,001 1,003 1400 
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Tabell 10- Varians mellan skolor, gemensamt intercept och deviance för hela Östergötland 

 

 

Tabell 10 visar varians, intercept och deviance för hela Östergötland. Nagelkerke’s förklaringsgrad blev 

0,51 för hela Östergötland vilket innebär att det totalt är 49 procent som kan förklaras av andra 

variabler gällande tryggheten i skolan.  

4.5 Analys av skillnaden i trygghet mellan kommuner 
I denna del presenteras två-nivåanalysen för att se skillnader i trygghet mellan kommuner. Avsnittet 

är uppdelat på de tre olika datamaterialen.  

4.5.1 Grundskolan 

Variationen i trygghet mellan kommunerna som grundskolan finns i är 0,029. Det har även undersökts 

vilka variabler som har effekt på tryggheten, se bilaga 6. De variabler som visade sig ha effekt på 

tryggheten i skolan är exakt samma som för grundskolan på skolnivå, se tabell 5. Nagelkerke’s 

förklaringsgrad blev 0,469 vilket innebär att samtliga variabler i modellen förklarar 46,9 procent av 

variationen i responsvariabeln. 

4.5.2 Gymnasiet 

Gymnasiets variation i trygghet mellan kommunerna är 0,041. I bilaga 6 presenteras resultatet av 

kommunnivån för gymnasiet. De variabler som har effekt på tryggheten i skolan är ungefär samma 

som i tidigare modell för gymnasiet, där skillnader mellan skolor undersöktes, se tabell 7.  Enda 

skillnaden är att det finns ytterligare en variabel som har effekt på tryggheten, om eleven har någon 

riktigt bra kompis som eleven kan lita på och berätta personliga saker för. Förklaringsgraden blev 0,415, 

vilket innebär att de valda variablerna förklarar 41,5 procent av variationen i tryggheten i skolan. 

4.5.3 Hela Östergötland 

I hela Östergötland är det totalt 0,016 variation i trygghet mellan kommunerna. I bilaga 6 presenteras 

alla parametrar och respektive kredibilitetsintervall. De variabler som hade effekt på tryggheten är 

samma som i tabell 9. Även Nagelkerke’s förklaringsgrad har räknats ut, den blev 0,526. Detta säger 

att samtliga 27 förklaringsvariabler förklarar 52,6 procent av variationen i trygghet i skolan.  

4.6 Skillnader i trygghet mellan skolor inom kommuner 
I detta avsnitt presenteras tre-nivåanalysen för att se skillnader i trygghet mellan skolor inom 

kommunerna.  

Det har undersökts vilka variabler som har effekt på tryggheten i skolan i samtliga datamaterial men 

då konvergens aldrig erhölls har dessa modeller inte tagits med i uppsatsen. Det ska nämnas att det 

har testats olika antal iterationer, olika antal kedjor samt olika stora intervall för priorfördelningarna 

för att försöka uppnå konvergens. Det har därför valts att endast presentera resultat från modellen 

utan förklaringsvariabler för att undersöka variationen i trygghet mellan skolorna inom kommunen. 

Andelen av variationen i trygghet som återfinns mellan skolor inom kommunerna för grundskolan är 

0,005, vilket är ett väldigt lågt värde. ICC för gymnasiet blev 0,059 och säger att 5,9 procent av variation 

i trygghet finns mellan gymnasieskolorna inom kommunerna. Andelen variation i trygghetsfrågan som 

Parameter 
Medelvärde över 

skattningar 
Standard-
avvikelse 

Nedre gräns 
för 95 % KI 

Övre gräns 
för 95 % KI Rhat n.eff 

𝜇𝛼 2,225 0,25 1,731 2,683 1,117 150 

𝜎𝛼
2(𝜎𝛼) 0,048 (0,219) 0,1 0,046 0,407 1,051 95 

deviance 2451,252 12,834 2426 2476 1,002 3100 
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finns mellan skolor inom kommuner för hela Östergötland är 0,04. Den största andelen variation finns 

alltså mellan skolor inom kommunerna i gymnasiet. 

4.7 Multikollinearitet 
Innan den logistiska regressionen med flera nivåer utfördes undersöktes korrelationerna mellan 

förklaringsvariablerna. Detta genomfördes på samtliga tre datamaterial (bilaga 7, 9 och 11). I bilaga 11 

finns exempelvis korrelationsmatrisen för hela Östergötland. Korrelationen mellan variabel Hur ofta 

har du haft något av dessa besvär under denna termin?: Oro/ångest och Hur ofta har du haft något av 

dessa besvär under denna termin?:Nedstämd/deprimerad blev relativt hög, 0,68. Av den orsaken har 

VIF undersökts för samtliga datamaterial för att säkerställa att det inte finns någon multikollinearitet, 

se bilaga 8, 10 och 12. Det högsta VIF-värdet blev 3,04 (bilaga 12) och därför antas det inte förekomma 

multikolinearitetsproblem bland förklaringsvariablerna för hela Östergötland-datamaterialet. I övriga 

två datamaterial finns det någon utstickande korrelation mellan två förklaringsvariabler men VIF-

värdena är alla inom rimliga gränser, vilket visar på ingen multikollinearitet. 
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5. Diskussion 
Resultatet av studien visade på att det fanns en liten variation i elevers trygghet, mellan skolor, mellan 

kommuner samt mellan skolor inom kommuner. Den största variationen i elevers trygghet fanns 

mellan gymnasieskolorna, 0,064. Det fanns variabler som hade effekt på tryggheten, ungefär 50 

procent av variationen i trygghet i skolan förklarades av de utvalda variablerna för samtliga tre 

datamaterial. Variablerna som hade effekt på tryggheten var bland annat mobbning och om eleverna 

kände sig rättvist behandlade av lärare.  

I tre-nivå-analysen undersöktes det hur stor variationen var mellan skolor inom kommuner. Det visade 

sig att det fanns kommuner som endast hade en tillhörande skola. Detta ledde till att många 

kommuner togs bort och en analys av endast de kommunerna med minst två tillhörande skolor 

genomfördes. En kommun med enbart en skola har ingen variation mellan skolor inom kommunen. På 

grund av att konvergens aldrig uppnåddes har det inte undersökts vilka variabler som har effekt på 

tryggheten i skolan mellan skolor inom kommunen. I datamaterialet för grundskolan och 

gymnasieskolan fanns endast fyra kommuner kvar i tre-nivåanalysen. Gelman (2006) skriver om ett 

problem som kan uppstå när antalet grupper är mindre än fem. Problemet innebär bland annat att den 

likformiga priorfördelningen tenderar att ge höga skattningar på variansen mellan gruppen när det 

finns få antal grupper. Han skriver även förslag på att motverka denna effekt, till exempel genom att 

lägga en annan fördelning på priorn för variansen. Detta är inget som studien har provat och det finns 

en god idé i fortsatta studier att undersöka detta.  

Trygghet i skolan är ett väldigt intressant ämne och är något som det bör fortsätta analyseras. 

Resultatet av denna studie visade på väldigt lite variation i trygghet mellan skolor och mellan 

kommuner.  Som beskrivs i kapitel 1.3 har det genomförts en studie i Stockholm som kom fram till att 

det fanns variation i mobbning mellan klasser. I denna studie hade det därför varit intressant att 

studera skillnader i trygghet mellan klasser. Datamaterialet hade en datumvariabel som det hade 

funnits möjlighet att sammanfoga då det fanns ett antagande om att för varje klass fanns det totalt två 

huvudsakliga tidpunkter där elever i en klass hade svarat. Denna sammanfogning skulle dock varit 

väldigt osäker och det bästa vore att på något sätt samla i data på vilken klass eleven går i för att kunna 

analysera om det finns skillnader mellan klasser. Då studien från Stockholm visade variation i mobbning 

är det mycket möjligt att det även finns variation i trygghet mellan klasser.  

En viktig aspekt i denna studie var att inte peka ut någon elev, skola eller kommun och därför valde 

studien att eliminera annan könsidentitet och elever som hade svarat på den korta versionen av 

enkäten. Detta kan ha bidragit till att variationen i trygghet var ganska låg eftersom att dessa elever 

eventuellt kunde påverkat resultatet. I studien som genomfördes i Umeå, som beskrivs i kapitel 1.3, 

visade det sig att personer som var födda utanför Europa samt elever med annan könsidentitet kände 

sig mindre trygga. Detta är något som det eventuellt bör lyftas kritik mot för att eleverna med annan 

könsidentitet än tjej och kille kan känna sig mer otrygga då det fanns tidigare studier på detta. I denna 

studie undersöktes det om elever som var födda i Sverige mot utlandsfödda hade mer effekt på 

tryggheten i skolan och studien hade inget alternativ som var endast utanför Europa. Resultatet i denna 

studie visade på att härkomst inte hade någon effekt på tryggheten i skolan. Det kan finnas en 

anledning till att denna studie bör haft ett alternativ som var inom Europa och utanför Europa istället 

för Sverige kontra övriga världen då det har visat sig att elever som var födda utanför Europa kände sig 

mer otrygga. Det ska poängteras att Umeå inte hade genomfört någon flernivåanalys utan endast 

undersökt antalet som svarat att de kände sig otrygga kopplat till härkomst samt kön med en 

frekvenstabell eller liknande. Det fanns även skolor som hade valt att inte delta i studien och det 

förklarades genom hög arbetsbelastning i just den skolan och det är mycket möjlighet att dessa skolor 

har större variation i tryggheten just på grund av den höga arbetsbelastningen. 
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Bortfallet i studien ansågs vara relativt högt och studien valde att inte använda sig av imputering. Det 

fanns både för- och nackdelar med detta. En imputering medför alltid en risk och osäkerhet i analysen 

men kan också bidra med fler observationer och på så sätt bättre analyser. Att imputering inte har 

valts kan ha påverkan på resultatet. Studien hade kunnat genomföra två analyser och jämfört dessa. 

Den ena analysen skulle i så fall bestått av en analys där imputering hade skett och den andra analysen 

där imputering inte hade skett. Anledningen till att en sådan här jämförande analys hade varit bra är 

för att se om imputeringen hade haft någon påverkan på resultatet.  Detta valdes att inte undersökas 

på grund av tidsbrist. 

Enkäten Om mig är en väldigt omfattade enkät med många variabler. Variablerna som studerades i 

denna studie är de som hade naturlig koppling till skolan och variabler som var knutna till hälsa. Det 

fanns dock fler variabler som hade anknytning till hälsa som var liknade de som användes och det kan 

vara så att dessa variabler har påverkan på tryggheten istället för de variabler som har valts i denna 

studie. Flernivåanalys skapar möjligheter att lägga in förklaringsvariabler på flera nivåer. I denna studie 

valdes det att lägga in skolstorlek som en förklarande variabel på skolnivån eftersom att 

Skolinspektionens tvåårsrapport, kapitel 1.3, beskrev att elever kände sig mer trygga i en liten skola. I 

denna studie visade det sig att skolstorlek inte hade någon påverkan. Det ska poängteras att skolstorlek 

inte har används som en variabel som beskriver liten eller stor skola utan skolstorlek användes som en 

kvantitativ variabel som beskrev antalet elever i skolan. Det finns stora möjligheter att lägga in fler 

förklarande variabler på gruppnivån, så som betyg, kommunstorlek eller andra intressanta variabler 

som vill undersökas. 

Twisk (2006) gjorde ett ifrågasättande om att använda intraklass-korrelationen som ett mått på 

andelen variation i trygghet mellan skolor. Det finns generellt väldigt lite dokumenterat vad gäller 

intraklass-korrelationen för en logistisk regression vilket bör tas i hänsyn vid analys av denna studie.  

Det diskuterades även kring hur rätt eller fel det var att använda förklaringsgrad på en logistisk 

regression. Det har dock visat sig att många använde just Nagelkerke’s förklaringsgrad vid studier där 

logistisk regression genomfördes.  

I denna studie hade det bästa varit att använda en flernivåanalys som kunde hantera en ordinal 

responsvariabel som Hur ofta känner du dig trygg i skolan?. Tanken med studien från början var inte 

att koda om responsvariabeln till en binär variabel utan försöka ha den på ordinalskala. Gelman & Hill 

(2007) beskrev möjligheten med att genomföra en flernivåmodell med en ordinal responsvariabel. Det 

fanns dock några begräsningar med modellen och det var inte säkert att modellen hade gått att 

genomföra för tre-nivåanalysen. 

För att eliminera antalet förklarande variabler var tanken med denna studie först att använda en 

konfirmativ faktoranalys där varje frågeområde i enkäten var en faktor och där frågorna under varje 

frågeområde skulle ladda på just den faktorn. Enkäten är dock utformad så att under varje 

frågeområde finns det frågor som i sin tur har frågor/ställningstagande under sig. Det hade varit 

naturligare att använda frågan som en faktor och ställningstagandet som en fråga som laddar på den 

frågan. När dessa ”naturliga” faktorer skapades visade det sig att det blev fler variabler än de som var 

utvalda tillsammans med Region Östergötland. Eftersom att målet med den konfirmativa 

faktoranalysen var att skapa färre förklaringsvariabler uteslöts denna metod. Enkäten har stor 

potential att utformas så att faktorerna är frågeområdena och skapar då naturliga faktorer. Skulle en 

konfirmativ faktoranalys genomföras skulle antalet variabler minskas och tryggheten skulle kunna 

förklaras utifrån frågeområden, till exempel om Familj och vänner generellt har stor påverkan på 

tryggheten i skolan istället för en specifik fråga som berör pålitlig vän. 
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6. Slutsats 
Det finns en variation som förklarar tryggheten mellan skolor, mellan kommuner samt mellan skolor 

inom kommuner. Störst variation i trygghet i skolan finns generellt för gymnasiet. I tabell 11 

presenteras samtliga variationer för samtliga datamaterial. 

Tabell 11- Variation mellan skolor, kommuner samt mellan skolor inom kommuner 

 

Variation mellan 
skolor 

Variation mellan 
kommuner 

Variation mellan skolor 
inom kommuner 

Grundskolan 0,01 0,029 0,005 

Gymnasiet 0,064 0,041 0,059 

Hela Östergötland 0,045 0,016 0,04 

 

I tabell 11 går det att utläsa att det finns väldigt låg variation för grundskolorna. Den största variationen 

finns mellan gymnasieskolorna, där andelen variation i trygghet i skolan är 0,064. När det kommer till 

variationen mellan skolor inom kommuner har det undersökts väldigt få kommuner, variationen kan 

därför vara felaktig, vilket även diskuteras i kapitel 5.  

De variabler som har effekt på tryggheten i skolan presenteras i tabell 12 för samtliga modeller och 

datamaterial. 

Tabell 12- Förklaringsvariabler som har effekt på tryggheten 

Grundskolan Gymnasiet Hela Östergötland 

  Har du någon riktigt bra kompis 
som du kan lita på och berätta 
personliga saker för? 

Har du någon riktigt bra 
kompis som du kan lita på och 
berätta personliga saker för? 

  Hur ofta har du haft något av 
dessa besvär under denna 
termin?:Ont i huvudet 

Hur ofta har du haft något av 
dessa besvär under denna 
termin?:Ont i huvudet 

  Hur ofta har du haft något av 
dessa besvär under denna 
termin?:Nedstämd/deprimerad 

  

Hur ofta känner du så 
här?:Känner att du duger 
precis som du är 

    

Hur ofta känner du så 
här?:Känner att du kan vara 
dig själv 

Hur ofta känner du så 
här?:Känner att du kan vara dig 
själv 

Hur ofta känner du så 
här?:Känner att du kan vara 
dig själv 

  Snusar du? Snusar du? 

Hur ofta upplever du detta i 
skolan?:Att det är bra 
stämning 

Hur ofta upplever du detta i 
skolan?:Att det är bra stämning 

Hur ofta upplever du detta i 
skolan?:Att det är bra 
stämning 

Hur ofta upplever du detta i 
skolan?:Att du behandlas 
rättvist av lärarna 

Hur ofta upplever du detta i 
skolan?:Att du behandlas 
rättvist av lärarna 

Hur ofta upplever du detta i 
skolan?:Att du behandlas 
rättvist av lärarna 

Hur ofta upplever du detta i 
skolan?:Att lärarna ger dig 
stöd och hjälp att utvecklas 
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Hur ofta känner du dig 
trygg?:Hemma 

Hur ofta känner du dig 
trygg?:Hemma 

Hur ofta känner du dig 
trygg?:Hemma 

Har du blivit mobbad under 
denna termin? 

Har du blivit mobbad under 
denna termin? 

Har du blivit mobbad under 
denna termin? 

Hur trivs du med: Kompisar   Hur trivs du med: Kompisar 

Hur trivs du med: Din skola Hur trivs du med: Din skola Hur trivs du med: Din skola 

Är du...?   Är du...? 

 

I tabell 12 går det se att variationen i trygghet kan förklaras av flera olika variabler. Det finns sex 

förklarande variabler som återfinns i alla datamaterial, dessa är om eleven känner att eleven kan vara 

sig själv, om det är bra stämning i skolan, om eleven blir rättvist behandlad av lärarna, om eleven 

känner sig trygg hemma, om eleven blivit mobbad denna termin och om eleven trivs med sin skola. En 

skillnad som finns mellan grundskolan och gymnasiet är bland annat att kön inte har någon påverkan 

på tryggheten i skolan för gymnasiet. Den externa variabeln, skolstorlek har ingen påverkan på 

tryggheten i skolan för något av datamaterialen. 

Det finns inga förklaringsvariabler som kan förklara tryggheten i skolan mellan skolor inom kommuner 

då konvergens aldrig uppnåddes.  
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Bilaga 1- Alla variabler 

Variabelnamn Parametrar Originalvariabler Enkätfråga 
Svarsalternativ 

original 
Omkodning av 
svarsalternativ 

  Kommun Kommun 
  

  
Skola 

Samtliga skolor i 
Östergötland 

  

  skolaGrund Grundskolor 
  

  skolaGym Gymnasieskolor 
  

zs1 g1 Skolstorlek  Mellan 8 till 1157 
elever 

 

x1 b1 f4 

Hur ofta upplever 
du att din familj 
har råd att 
göra/köpa samma 
saker som de 
flesta andra på din 
skola? 

1= Alltid                              
 

2= Ofta 
 

3= Ibland 
 

3= Sällan 
 

5= Aldrig 
 

x2 b2 f5 

Har du någon 
riktigt bra kompis 
som du kan lita på 
och berätta 
personliga saker 
för? 

1= Ja, flera                          
 

2= Ja, en              
 

3= Nej 
 

x3 b3 h1 
Hur tycker du att 
din hälsa är? 

1= Mycket bra 
 

2= Bra 
 

3= Någorlunda 
 

4= Dålig                              
 

5= Mycket dålig 
 

x4 b4 h3a 

Hur ofta har du 
haft något av 
dessa besvär 
under denna 
termin?:Ont i 
huvudet 

1= Nästan varje dag 
 

2= Någon gång i 
veckan 

 

3= Någon gång i 
månaden 

 

4= Sällan eller aldrig 
 

x5 b5 h3b 

Hur ofta har du 
haft något av 
dessa besvär 
under denna 
termin?:Ont i 
magen 

1= Nästan varje dag 
 

2= Någon gång i 
veckan 

 

3= Någon gång i 
månaden 

 

4= Sällan eller aldrig 
 

x6 b6 h3c 

 
Hur ofta har du 
haft något av 
dessa besvär 
under denna 
termin?:Ont i 
nacke/axlar 
 

1= Nästan varje dag 
 

2= Någon gång i 
veckan 

 

3= Någon gång i 
månaden 

 

4= Sällan eller aldrig 
 



  

ii 
 

x7 b7 h3d 

Hur ofta har du 
haft något av 
dessa besvär 
under denna 
termin?:Oro/ånge
st 

1= Nästan varje dag 
 

2= Någon gång i 
veckan 

 

3= Någon gång i 
månaden 

 

4= Sällan eller aldrig 
 

x8 b8 h3e 

Hur ofta har du 
haft något av 
dessa besvär 
under denna 
termin?:Nedstäm
d/deprimerad 

1= Nästan varje dag 
 

2= Någon gång i 
veckan 

 

3= Någon gång i 
månaden 

 

4= Sällan eller aldrig 
 

x9 b9 h4 
Har du någon 
funktionsnedsättn
ing eller sjukdom? 

1= Nej 1= Nej 

2= Ja 0= Ja 

x10 b10 h5a 

Hur ofta känner 
du så här?:Känner 
att du duger 
precis som du är 

1= Alltid 
 

2= Ofta 
 

3= Ibland 
 

4= Sällan 
 

5= Aldrig 
 

x11 b11 h5b 

Hur ofta känner 
du så här?:Känner 
dig nöjd med hur 
du ser ut 

1= Alltid 
 

2= Ofta 
 

3= Ibland 
 

4= Sällan 
 

5= Aldrig 
 

x12 b12 h5c 

Hur ofta känner 
du så här?:Känner 
att du kan vara dig 
själv 

1= Alltid 
 

2= Ofta 
 

3= Ibland 
 

4= Sällan 
 

5= Aldrig 
 

x13 b13 t1 Röker du? 

1= Nej 
 

2= Ja, ibland 
 

3= Ja, varje dag 
 

x14 b14 t4 Snusar du? 

1= Nej                                  
 

2= Ja, ibland                       
 

3= Ja, varje dag 
 

x15 b15 t5 

Har du någon 
gång druckit 
alkohol (räkna inte 
med lättöl eller 
svag cider)? 

1= Nej                              
 

2= Ja, en gång                     
 

3= Ja, flera gånger 
 

x16 b16 t7 
Har du någon 
gång använt 
narkotika? 

 
1= Nej                              

 

 
2=Ja, en gång                     

 

 
3= Ja, flera gånger 
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x17 b17 s6a 

Hur ofta upplever 
du detta i 
skolan?:Att du har 
arbetsro på 
lektionerna 

1= Alltid                              
 

2= Ofta 
 

3= Ibland 
 

3= Sällan 
 

5= Aldrig 
 

x18 b18 s6c 

Hur ofta upplever 
du detta i 
skolan?:Att det är 
bra stämning 

1= Alltid                              
 

2= Ofta 
 

3= Ibland 
 

3= Sällan 
 

5= Aldrig 
 

x19 b19 s6d 

Hur ofta upplever 
du detta i 
skolan?:Att du 
behandlas rättvist 
av lärarna 

1= Alltid                              
 

2= Ofta 
 

3= Ibland 
 

3= Sällan 
 

5= Aldrig 
 

x20 b20 s6f 

Hur ofta upplever 
du detta i 
skolan?:Att 
lärarna ger dig 
stöd och hjälp att 
utvecklas 

1= Alltid                              
 

2= Ofta 
 

3= Ibland 
 

3= Sällan 
 

5= Aldrig 
 

y  s7a 
Hur ofta känner 
du dig trygg?:I 
skolan 

1= Alltid                              1= Alltid 

2= Ofta 1= Ofta 

3= Ibland 0= Ibland 

4= Sällan 0= Sällan 

5= Aldrig 0= Aldrig 

x21 b21 s7b 
Hur ofta känner 
du dig 
trygg?:Hemma 

1= Alltid                              
 

2= Ofta 
 

3= Ibland 
 

3= Sällan 
 

5= Aldrig 
 

x22 b22 s8_1 
Har du blivit 
mobbad under 
denna termin? 

1= Nej 
 

0= Ja 
 

x23 b23 l1a 
Hur trivs du med: 
Kompisar 

1= Mycket bra                    
 

2= Ganska bra                                           
 

3= Ganska dåligt                               
 

4= Mycket dåligt 
 

x24 b24 l1d 
Hur trivs du med: 
Din skola 

1= Mycket bra                    
 

2= Ganska bra                                           
 

3= Ganska dåligt                               
 

4= Mycket dåligt 
 

x25 b25 l3 

Hur mycket tycker 
du att ungdomar 
kan påverka i din 
skola? 

 
1= Väldigt mycket            

 

2= Ganska mycket          
 

3= Ganska lite                    
 

4= Väldigt lite 
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x26 b26 kön Är du...? 
1= Tjej                                         1= Tjej 

2= Kille 0= Kille 

x27 b27 b2 Var är du född? 

1= Sverige                          1= Sverige 

2= Övriga Norden                   0= Övriga Norden 

3= Övriga Europa                     0= Övriga Europa 

4= Övriga Världen 0= Övriga Världen 

x28 b28 l7d1 Var går du? 

1= Högskoleför-
beredande program 

1=Högskoleför-
beredande 
program 

2= Yrkesprogram 0= Yrkesprogram 

3= Introduktions-
program 

0=Introduktions-
program 

4= Gymnasiesärskola 0= 
Gymnasiesärskola 

x29 b29 l7d2 Var går du? 

1= Högskoleför-
beredande program 

0=Högskoleför-
beredande 
program 

2= Yrkesprogram 1= Yrkesprogram 

3= Introduktions-
program 

0=Introduktions-
program 

4= Gymnasiesärskola 0= 
Gymnasiesärskola 

x30 b30 l7d3 Var går du? 

1= Högskoleför-
beredande program 

0=Högskoleför-
beredande 
program 

2= Yrkesprogram 0= Yrkesprogram 

3= Introduktions-
program 

1=Introduktions-
program 

4= Gymnasiesärskola 0= 
Gymnasiesärskola 
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Bilaga 2- Två-nivå-modell utan förklaringsvariabler på skolnivå 
 

Grundskolan 

Parameter 

Medelvärde 
över 
skattningarna 

Standard-
avvikelse 

2,5% 
percentil 

25% 
percentil 

50% 
percentil 

75% 
percentil 

97,5% 
percentil Rhat n.eff 

mu.a 1,672 0,055 1,566 1,636 1,67 1,709 1,782 1,012 590 

sigma.a 0,154 0,095 0,023 0,07 0,143 0,222 0,352 1,066 57 

deviance 2257,756 7,96 2240 2252 2259 2264 2269 1,044 56 
 

Gymnasiet 

 

Parameter 

Medelvärde 
över 
skattningarna 

Standard-
avvikelse 

2,5% 
percentil 

25% 
percentil 

50% 
percentil 

75% 
percentil 

97,5% 
percentil Rhat n.eff 

mu.a 2,204 0,122 1,976 2,121 2,199 2,279 2,458 1,002 2100 

sigma.a 0,463 0,124 0,248 0,378 0,45 0,536 0,741 1,008 340 

deviance 1452,786 7,655 1440 1447 1452 1458 1470 1,003 1100 
 

Hela Östergötland 

 

Parameter 

Medelvärde 
över 
skattningarna 

Standard-
avvikelse 

2,5% 
percentil 

25% 
percentil 

50% 
percentil 

75% 
percentil 

97,5% 
percentil Rhat n.eff 

mu.a 1,874 0,064 1,752 1,83 1,872 1,916 2,002 1,002 1500 

sigma.a 0,389 0,066 0,27 0,342 0,385 0,431 0,528 1,002 1500 

deviance 3725,658 12,62 3702 3717 3725 3734 3752 1,003 1200 
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Bilaga 3- Två-nivå-modell utan förklaringsvariabler på kommunnivå 
 

Grundskolan 

 

Parameter 

Medelvärde 
över 
skattningarna 

Standard-
avvikelse 

2,5% 
percentil 

25% 
percentil 

50% 
percentil 

75% 
percentil 

97,5% 
percentil Rhat n.eff 

mu.k 1,714 0,123 1,48 1,637 1,71 1,787 1,969 1,001 7400 

sigma.k 0,289 0,135 0,098 0,195 0,266 0,357 0,615 1,005 530 

deviance 2250,602 4,227 2244 2248 2250 2253 2260 1,003 830 
 

Gymnasiet 

 

Parameter 

Medelvärde 
över 
skattningarna 

Standard-
avvikelse 

2,5% 
percentil 

25% 
percentil 

50% 
percentil 

75% 
percentil 

97,5% 
percentil Rhat n.eff 

mu.k 2,231 0,202 1,911 2,103 2,206 2,329 2,704 1,004 720 

sigma.k 0,316 0,243 0,028 0,15 0,26 0,412 0,939 1,015 180 

deviance 1485,176 3,125 1480 1483 1485 1487 1492 1,003 1000 

 

Hela Östergötland 

 

Parameter 

Medelvärde 
över 
skattningarna 

Standard-
avvikelse 

2,5% 
percentil 

25% 
percentil 

50% 
percentil 

75% 
percentil 

97,5% 
percentil Rhat n.eff 

mu.k 1,882 0,099 1,693 1,82 1,88 1,941 2,088 1,001 7000 

sigma.k 0,212 0,1 0,077 0,143 0,193 0,26 0,459 1,003 910 

deviance 3786,462 3,61 3781 3784 3786 3788 3795 1,001 6200 
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Bilaga 4- Tre-nivå-modell utan förklaringsvariabler 
 

Grundskolan 

 

Parameter 

Medelvärde 
över 
skattningarna 

Standard-
avvikelse 

2,5% 
percentil 

25% 
percentil 

50% 
percentil 

75% 
percentil 

97,5% 
percentil Rhat n.eff 

mu.a 1,698 0,452 1,044 1,564 1,693 1,833 2,372 1,028 2200 

sigma.s 0,118 0,068 0,019 0,066 0,108 0,159 0,274 1,067 55 

sigma.k 0,514 0,709 0,096 0,232 0,353 0,565 1,837 1,002 1900 

deviance 1887,454 4,665 1878 1885 1887 1890 1897 1,006 430 
 

Gymnasiet 

 

Parameter 

Medelvärde 
över 
skattningarna 

Standard-
avvikelse 

2,5% 
percentil 

25% 
percentil 

50% 
percentil 

75% 
percentil 

97,5% 
percentil Rhat n.eff 

mu.a 2,185 0,394 1,653 2,052 2,173 2,298 2,799 1,011 1900 

sigma.s 0,457 0,129 0,235 0,369 0,445 0,534 0,74 1,003 790 

sigma.k 0,366 0,659 0,009 0,093 0,21 0,416 1,605 1,003 4900 

deviance 1398,886 7,477 1386 1394 1398 1404 1415 1,001 5400 
 

 

Hela Östergötland 

 

Parameter 

Medelvärde 
över 
skattningarna 

Standard-
avvikelse 

2,5% 
percentil 

25% 
percentil 

50% 
percentil 

75% 
percentil 

97,5% 
percentil Rhat n.eff 

mu.a 1,945 0,151 1,677 1,855 1,935 2,026 2,27 1,001 30000 

sigma.s 0,368 0,07 0,232 0,319 0,366 0,414 0,511 1,002 2100 

sigma.k 0,265 0,175 0,053 0,155 0,227 0,328 0,709 1,003 2200 

deviance 3550,537 12,393 3528 3542 3550 3559 3576 1,002 2900 
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Bilaga 5- Två-nivå-modell på skolnivå 
 

Grundskolan 

 

  

Parameter 

Medelvärde 
över 
skattningarna 

Standard-
avvikelse 

2,5% 
percentil 

25% 
percentil 

50% 
percentil 

75% 
percentil 

97,5% 
percentil Rhat n.eff 

b[1] -0,042 0,07 -0,183 -0,09 -0,041 0,005 0,095 1,002 1900 

b[2] -0,111 0,071 -0,248 -0,161 -0,11 -0,065 0,029 1,007 320 

b[3] -0,011 0,084 -0,179 -0,068 -0,01 0,048 0,147 1,001 4500 

b[4] 0,081 0,08 -0,08 0,028 0,08 0,135 0,239 1,001 4000 

b[5] 0,036 0,081 -0,128 -0,018 0,037 0,094 0,19 1,002 1900 

b[6] 0,123 0,073 -0,018 0,075 0,123 0,172 0,265 1,002 3300 

b[7] 0,171 0,097 -0,02 0,104 0,173 0,236 0,365 1,004 610 

b[8] 0,002 0,094 -0,184 -0,062 0,003 0,063 0,188 1,001 15000 

b[9] 0,022 0,199 -0,382 -0,117 0,028 0,162 0,383 1,012 190 

b[10] -0,268 0,116 -0,498 -0,346 -0,265 -0,189 -0,04 1,003 1100 

b[11] -0,012 0,106 -0,221 -0,084 -0,008 0,058 0,194 1,005 510 

b[12] -0,255 0,082 -0,408 -0,313 -0,255 -0,198 -0,092 1,002 2800 

b[13] 0,037 0,072 -0,102 -0,013 0,038 0,087 0,18 1,001 14000 

b[14] -0,037 0,075 -0,178 -0,089 -0,039 0,013 0,114 1,003 2100 

b[15] 0,031 0,072 -0,11 -0,017 0,032 0,079 0,174 1,002 2100 

b[16] 0,029 0,073 -0,106 -0,023 0,027 0,077 0,177 1,001 15000 

b[17] -0,119 0,087 -0,284 -0,18 -0,12 -0,061 0,058 1,002 3100 

b[18] -0,278 0,087 -0,446 -0,337 -0,277 -0,217 -0,11 1,002 2200 

b[19] -0,197 0,091 -0,366 -0,259 -0,198 -0,135 -0,016 1,009 250 

b[20] -0,297 0,089 -0,473 -0,36 -0,297 -0,237 -0,123 1,012 190 

b[21] -0,323 0,064 -0,449 -0,367 -0,323 -0,279 -0,198 1,001 4700 

b[22] 0,777 0,181 0,423 0,646 0,78 0,898 1,136 1,011 220 

b[23] -0,228 0,07 -0,368 -0,274 -0,228 -0,18 -0,091 1,003 910 

b[24] -0,675 0,083 -0,842 -0,731 -0,675 -0,615 -0,516 1,002 1800 

b[25] 0,056 0,069 -0,08 0,01 0,056 0,104 0,188 1,002 3100 

b[26] -0,352 0,166 -0,666 -0,47 -0,352 -0,237 -0,026 1,02 110 

b[27] 0,075 0,218 -0,346 -0,069 0,086 0,22 0,501 1,007 450 

g1 -0,035 0,091 -0,218 -0,095 -0,033 0,024 0,146 1,003 1100 

mu.a 2,017 0,327 1,421 1,784 2,012 2,257 2,625 1,045 82 

sigma.a 0,266 0,117 0,079 0,179 0,256 0,343 0,517 1,012 6500 

deviance 1433,781 10,798 1413 1427 1434 1441 1455 1,004 640 
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Gymnasiet 

Parameter 

Medelvärde 
över 
skattningarna 

Standard-
avvikelse 

2,5% 
percentil 

25% 
percentil 

50% 
percentil 

75% 
percentil 

97,5% 
percentil Rhat n.eff 

b[1] 0,002 0,088 -0,175 -0,057 0 0,06 0,173 1,001 13000 

b[2] -0,171 0,088 -0,344 -0,23 -0,174 -0,112 0,004 1,002 1600 

b[3] 0,004 0,106 -0,204 -0,067 0,004 0,075 0,218 1,002 3200 

b[4] 0,222 0,108 0,014 0,148 0,222 0,296 0,433 1,002 1900 

b[5] 0,139 0,1 -0,06 0,071 0,137 0,206 0,332 1,006 430 

b[6] -0,133 0,102 -0,333 -0,204 -0,133 -0,063 0,063 1,001 5000 

b[7] 0,073 0,135 -0,191 -0,013 0,071 0,164 0,342 1,002 3600 

b[8] 0,349 0,126 0,096 0,267 0,351 0,432 0,609 1,004 1100 

b[9] 0,228 0,222 -0,222 0,072 0,238 0,371 0,659 1,004 1000 

b[10] 0,095 0,137 -0,175 0,003 0,098 0,19 0,37 1,004 760 

b[11] -0,176 0,13 -0,43 -0,261 -0,174 -0,089 0,082 1,004 1000 

b[12] -0,285 0,1 -0,482 -0,354 -0,285 -0,217 -0,099 1,002 1600 

b[13] 0,157 0,1 -0,034 0,09 0,154 0,225 0,359 1,002 1600 

b[14] 0,419 0,136 0,157 0,325 0,417 0,51 0,694 1,002 3000 

b[15] 0,05 0,095 -0,136 -0,016 0,049 0,115 0,23 1,002 2200 

b[16] 0,143 0,101 -0,047 0,074 0,14 0,211 0,349 1,001 5400 

b[17] -0,099 0,097 -0,282 -0,165 -0,1 -0,035 0,092 1,002 1700 

b[18] -0,295 0,104 -0,497 -0,366 -0,295 -0,224 -0,093 1,002 1300 

b[19] -0,223 0,108 -0,435 -0,295 -0,223 -0,149 -0,011 1,004 680 

b[20] 0,141 0,108 -0,068 0,066 0,14 0,214 0,358 1,002 2400 

b[21] -0,352 0,07 -0,494 -0,399 -0,352 -0,305 -0,214 1,003 1200 

b[22] 0,753 0,25 0,254 0,586 0,752 0,921 1,254 1,003 960 

b[23] -0,011 0,084 -0,176 -0,068 -0,013 0,045 0,16 1,006 380 

b[24] -0,857 0,101 -1,058 -0,927 -0,858 -0,788 -0,661 1,002 7300 

b[25] -0,024 0,088 -0,198 -0,084 -0,023 0,036 0,146 1,001 3600 

b[26] -0,081 0,221 -0,517 -0,228 -0,076 0,072 0,326 1,002 3100 

b[27] -0,431 0,314 -1,079 -0,624 -0,425 -0,217 0,172 1,014 490 

b[28] 0,121 0,422 -0,658 -0,185 0,116 0,436 0,897 1,022 780 

b[29] -0,455 0,435 -1,248 -0,786 -0,445 -0,148 0,404 1,025 600 

b[30] -0,928 0,814 -2,487 -1,502 -0,958 -0,379 0,689 1,002 4100 

g1 -0,093 0,101 -0,294 -0,162 -0,091 -0,026 0,103 1,003 1200 

mu.a 2,931 0,447 2,156 2,568 2,963 3,269 3,681 1,056 880 

sigma.a 0,191 0,108 0,042 0,106 0,172 0,257 0,44 1,035 130 

deviance 984,692 8,396 969,8 978,8 984,2 990 1003 1,004 650 
 

  



  

x 
 

Hela Östergötland 

 

Parameter 

Medelvärde 
över 
skattningarna 

Standard-
avvikelse 

2,5% 
percentil 

25% 
percentil 

50% 
percentil 

75% 
percentil 

97,5% 
percentil Rhat n.eff 

b[1] -0,026 0,053 -0,13 -0,063 -0,026 0,011 0,075 1,001 14000 

b[2] -0,149 0,053 -0,255 -0,186 -0,149 -0,112 -0,042 1,002 2300 

b[3] 0,014 0,066 -0,113 -0,032 0,014 0,059 0,143 1,004 720 

b[4] 0,137 0,063 0,019 0,094 0,135 0,178 0,264 1,002 2600 

b[5] 0,067 0,062 -0,057 0,023 0,069 0,111 0,186 1,004 780 

b[6] 0,017 0,059 -0,099 -0,023 0,017 0,055 0,135 1,001 4600 

b[7] 0,131 0,074 -0,015 0,079 0,132 0,181 0,277 1,002 2900 

b[8] 0,104 0,073 -0,036 0,053 0,104 0,152 0,25 1,005 970 

b[9] 0,096 0,141 -0,185 -0,003 0,101 0,189 0,359 1,006 430 

b[10] -0,12 0,086 -0,29 -0,177 -0,12 -0,061 0,039 1,001 4400 

b[11] -0,088 0,083 -0,248 -0,142 -0,09 -0,033 0,074 1,002 2800 

b[12] -0,261 0,059 -0,379 -0,299 -0,26 -0,219 -0,148 1,004 700 

b[13] 0,063 0,062 -0,057 0,019 0,062 0,106 0,183 1,002 1500 

b[14] 0,16 0,077 0,012 0,107 0,16 0,213 0,314 1,003 1000 

b[15] 0,088 0,062 -0,035 0,046 0,088 0,131 0,208 1,001 5200 

b[16] 0,105 0,065 -0,016 0,059 0,103 0,149 0,235 1,002 2400 

b[17] -0,117 0,062 -0,236 -0,159 -0,118 -0,074 0,004 1,001 15000 

b[18] -0,295 0,065 -0,423 -0,338 -0,295 -0,251 -0,168 1,002 2100 

b[19] -0,236 0,068 -0,361 -0,281 -0,237 -0,192 -0,097 1,001 3800 

b[20] -0,109 0,069 -0,245 -0,156 -0,109 -0,062 0,025 1,002 2400 

b[21] -0,322 0,044 -0,407 -0,352 -0,322 -0,292 -0,237 1,002 2100 

b[22] 0,794 0,151 0,493 0,698 0,796 0,892 1,094 1,04 110 

b[23] -0,11 0,052 -0,213 -0,146 -0,109 -0,073 -0,01 1,002 2300 

b[24] -0,735 0,064 -0,86 -0,779 -0,735 -0,693 -0,609 1,001 15000 

b[25] 0,034 0,054 -0,071 -0,001 0,035 0,072 0,138 1,002 2500 

b[26] -0,244 0,127 -0,507 -0,326 -0,242 -0,158 -0,001 1,003 1400 

b[27] -0,085 0,177 -0,442 -0,209 -0,083 0,03 0,246 1,057 69 

g1 0,021 0,069 -0,118 -0,027 0,022 0,07 0,153 1,002 1700 

mu.a 2,225 0,25 1,731 2,052 2,197 2,417 2,683 1,117 150 

sigma.a 0,219 0,1 0,046 0,144 0,225 0,289 0,407 1,051 95 

deviance 2451,252 12,834 2426 2442 2452 2460 2476 1,002 3100 
 

  



  

xi 
 

Bilaga 6- Två-nivå-modell på kommunnivå 
 

Grundskolan 

 

Parameter 

Medelvärde 
över 
skattningarna 

Standard-
avvikelse 

2,5% 
percentil 

25% 
percentil 

50% 
percentil 

75% 
percentil 

97,5% 
percentil Rhat n.eff 

b[1] -0,039 0,069 -0,172 -0,086 -0,039 0,006 0,096 1,004 610 

b[2] -0,106 0,071 -0,245 -0,154 -0,106 -0,058 0,031 1,001 22000 

b[3] -0,007 0,082 -0,166 -0,062 -0,008 0,046 0,154 1,001 22000 

b[4] 0,076 0,078 -0,079 0,024 0,076 0,127 0,229 1,001 4600 

b[5] 0,041 0,082 -0,117 -0,014 0,04 0,096 0,2 1,002 3000 

b[6] 0,116 0,074 -0,027 0,066 0,115 0,165 0,262 1,001 5800 

b[7] 0,173 0,095 -0,019 0,11 0,171 0,238 0,355 1,002 1700 

b[8] 0,008 0,092 -0,17 -0,057 0,008 0,072 0,186 1,003 890 

b[9] 0,063 0,188 -0,304 -0,067 0,058 0,186 0,436 1,008 310 

b[10] -0,255 0,115 -0,474 -0,333 -0,256 -0,177 -0,03 1,004 610 

b[11] -0,03 0,108 -0,247 -0,101 -0,027 0,042 0,176 1,003 830 

b[12] -0,266 0,08 -0,425 -0,319 -0,266 -0,211 -0,112 1,002 2400 

b[13] 0,032 0,071 -0,104 -0,017 0,03 0,08 0,171 1,001 16000 

b[14] -0,033 0,074 -0,176 -0,082 -0,034 0,014 0,116 1,001 10000 

b[15] 0,04 0,074 -0,104 -0,01 0,04 0,089 0,184 1,001 11000 

b[16] 0,034 0,072 -0,101 -0,017 0,033 0,082 0,18 1,001 16000 

b[17] -0,11 0,084 -0,276 -0,168 -0,111 -0,053 0,053 1,001 8700 

b[18] -0,271 0,086 -0,436 -0,328 -0,271 -0,213 -0,102 1,002 1800 

b[19] -0,196 0,087 -0,364 -0,256 -0,197 -0,138 -0,018 1,003 800 

b[20] -0,307 0,088 -0,48 -0,367 -0,309 -0,248 -0,132 1,004 580 

b[21] -0,324 0,064 -0,453 -0,366 -0,323 -0,28 -0,201 1,002 3100 

b[22] 0,79 0,177 0,45 0,669 0,786 0,905 1,149 1,008 590 

b[23] -0,222 0,069 -0,359 -0,268 -0,222 -0,177 -0,087 1,001 4100 

b[24] -0,655 0,082 -0,817 -0,709 -0,656 -0,601 -0,495 1,001 19000 

b[25] 0,049 0,068 -0,085 0,003 0,05 0,096 0,186 1,001 4300 

b[26] -0,344 0,172 -0,686 -0,459 -0,343 -0,228 -0,002 1,004 770 

b[27] 0,112 0,229 -0,351 -0,034 0,115 0,27 0,552 1,013 320 

mu.a 2,021 0,36 1,284 1,776 2,03 2,265 2,714 1,033 140 

sigma.a 0,434 0,234 0,108 0,266 0,387 0,558 1,007 1,015 290 

deviance 1429,305 8,767 1413 1423 1429 1435 1448 1,001 16000 
 

  



  

xii 
 

Gymnasiet 

 

Parameter 

Medelvärde 
över 
skattningarna 

Standard-
avvikelse 

2,5% 
percentil 

25% 
percentil 

50% 
percentil 

75% 
percentil 

97,5% 
percentil Rhat n.eff 

b[1] 0,002 0,088 -0,167 -0,057 0,001 0,063 0,178 1,001 30000 

b[2] -0,179 0,088 -0,353 -0,238 -0,181 -0,12 -0,007 1,001 8300 

b[3] 0,017 0,106 -0,187 -0,056 0,015 0,089 0,228 1,001 12000 

b[4] 0,231 0,106 0,021 0,16 0,231 0,301 0,441 1,002 2900 

b[5] 0,137 0,099 -0,059 0,071 0,137 0,204 0,332 1,002 3200 

b[6] -0,138 0,103 -0,343 -0,209 -0,137 -0,068 0,061 1,002 2200 

b[7] 0,066 0,137 -0,199 -0,027 0,067 0,159 0,334 1,001 7400 

b[8] 0,355 0,134 0,102 0,263 0,355 0,447 0,622 1,002 3600 

b[9] 0,202 0,227 -0,251 0,054 0,205 0,355 0,643 1,004 800 

b[10] 0,104 0,137 -0,161 0,009 0,104 0,198 0,372 1,002 1900 

b[11] -0,179 0,131 -0,434 -0,27 -0,18 -0,087 0,068 1,003 870 

b[12] -0,28 0,098 -0,477 -0,346 -0,28 -0,213 -0,087 1,001 27000 

b[13] 0,163 0,099 -0,03 0,097 0,161 0,23 0,359 1,002 2200 

b[14] 0,418 0,133 0,17 0,323 0,416 0,508 0,683 1,001 8000 

b[15] 0,042 0,095 -0,145 -0,023 0,042 0,105 0,226 1,001 17000 

b[16] 0,139 0,102 -0,054 0,069 0,136 0,206 0,344 1,004 610 

b[17] -0,108 0,097 -0,298 -0,172 -0,109 -0,046 0,088 1,001 6900 

b[18] -0,301 0,103 -0,501 -0,371 -0,302 -0,232 -0,104 1,001 9200 

b[19] -0,228 0,107 -0,436 -0,302 -0,228 -0,159 -0,017 1,001 9900 

b[20] 0,138 0,107 -0,07 0,064 0,138 0,211 0,347 1,001 3900 

b[21] -0,355 0,07 -0,494 -0,403 -0,354 -0,308 -0,22 1,001 8500 

b[22] 0,694 0,292 0,132 0,491 0,704 0,892 1,267 1,008 300 

b[23] -0,008 0,085 -0,173 -0,065 -0,008 0,048 0,157 1,001 4100 

b[24] -0,869 0,104 -1,075 -0,939 -0,868 -0,799 -0,666 1,001 16000 

b[25] -0,032 0,09 -0,209 -0,093 -0,03 0,031 0,143 1,001 8800 

b[26] -0,082 0,208 -0,49 -0,224 -0,083 0,062 0,322 1,003 900 

b[27] -0,467 0,298 -1,041 -0,67 -0,47 -0,269 0,139 1,032 70 

b[28] 0,011 0,464 -0,956 -0,291 0,024 0,331 0,876 1,032 95 

b[29] -0,557 0,464 -1,488 -0,859 -0,546 -0,245 0,332 1,035 93 

b[30] -1,054 0,82 -2,65 -1,608 -1,062 -0,5 0,563 1,006 390 

mu.a 3,256 0,596 2,174 2,804 3,261 3,64 4,523 1,012 4400 

sigma.a 0,312 0,255 0,009 0,14 0,262 0,419 0,946 1,071 63 

deviance 984,098 8,272 969,7 978,3 983,4 989,3 1002 1,002 1400 
  



  

xiii 
 

Hela Östergötland 

 

Parameter 

Medelvärde 
över 
skattningarna 

Standard-
avvikelse 

2,5% 
percentil 

25% 
percentil 

50% 
percentil 

75% 
percentil 

97,5% 
percentil Rhat n.eff 

b[1] -0,026 0,052 -0,131 -0,061 -0,025 0,009 0,075 1,001 11000 

b[2] -0,151 0,054 -0,259 -0,187 -0,151 -0,115 -0,047 1,001 7200 

b[3] 0,019 0,064 -0,105 -0,025 0,018 0,063 0,143 1,001 5600 

b[4] 0,136 0,063 0,013 0,096 0,136 0,178 0,26 1,002 1500 

b[5] 0,07 0,062 -0,056 0,029 0,072 0,111 0,191 1,001 11000 

b[6] 0,013 0,058 -0,101 -0,027 0,013 0,051 0,129 1,001 10000 

b[7] 0,127 0,077 -0,026 0,074 0,131 0,179 0,277 1,002 2200 

b[8] 0,102 0,075 -0,043 0,05 0,101 0,151 0,251 1,005 560 

b[9] 0,145 0,144 -0,129 0,048 0,139 0,247 0,439 1,008 350 

b[10] -0,121 0,086 -0,286 -0,181 -0,122 -0,062 0,046 1,002 1400 

b[11] -0,092 0,08 -0,252 -0,146 -0,092 -0,038 0,062 1,003 1200 

b[12] -0,266 0,061 -0,384 -0,306 -0,267 -0,226 -0,146 1,003 1000 

b[13] 0,062 0,063 -0,061 0,02 0,062 0,105 0,186 1,004 590 

b[14] 0,156 0,076 0,009 0,104 0,155 0,208 0,308 1,003 870 

b[15] 0,106 0,06 -0,008 0,066 0,107 0,147 0,223 1,001 20000 

b[16] 0,102 0,064 -0,018 0,06 0,1 0,144 0,233 1,002 1400 

b[17] -0,112 0,062 -0,237 -0,156 -0,11 -0,07 0,01 1,002 3100 

b[18] -0,293 0,063 -0,417 -0,335 -0,293 -0,252 -0,167 1,001 11000 

b[19] -0,239 0,065 -0,366 -0,283 -0,24 -0,196 -0,11 1,002 3100 

b[20] -0,113 0,066 -0,24 -0,157 -0,114 -0,069 0,016 1,002 1900 

b[21] -0,318 0,045 -0,405 -0,349 -0,318 -0,288 -0,23 1,001 13000 

b[22] 0,838 0,144 0,545 0,739 0,843 0,944 1,108 1,013 180 

b[23] -0,099 0,052 -0,203 -0,134 -0,1 -0,064 0,001 1,002 3300 

b[24] -0,734 0,062 -0,858 -0,777 -0,734 -0,693 -0,613 1,001 8400 

b[25] 0,029 0,054 -0,074 -0,008 0,029 0,065 0,138 1,002 2800 

b[26] -0,239 0,121 -0,479 -0,317 -0,239 -0,161 0,013 1,007 310 

b[27] -0,034 0,167 -0,335 -0,147 -0,044 0,075 0,31 1,001 11000 

mu.a 2,159 0,29 1,594 1,966 2,153 2,353 2,725 1,007 750 

sigma.a 0,357 0,191 0,113 0,221 0,314 0,447 0,831 1,002 1500 

deviance 2446,797 8,539 2432 2441 2446 2452 2465 1,002 2000 

 
  



  

xiv 
 

Bilaga 7- Korrelationsmatris för grundskolan 
 

 

  

f4 f5 h1 h3a h3b h3c h3d h3e h4 h5a h5b h5c t1 t4 t5 t7 s6a s6c s6d s6f s7b s8_1 l1a l1d l3 kon b2

f4 1,00 0,12 0,28 -0,09 -0,15 -0,15 -0,15 -0,20 -0,08 0,25 0,21 0,21 0,09 0,01 0,11 0,06 0,15 0,16 0,06 0,07 0,19 -0,11 0,16 0,16 0,01 0,01 0,00

f5 1,00 0,20 -0,06 -0,08 -0,10 -0,15 -0,20 -0,06 0,22 0,17 0,28 -0,01 -0,04 -0,01 0,02 0,10 0,17 0,07 0,12 0,14 -0,14 0,43 0,20 0,03 0,02 -0,04

h1 1,00 -0,24 -0,30 -0,25 -0,37 -0,44 -0,14 0,48 0,48 0,38 0,16 0,04 0,16 0,07 0,23 0,24 0,12 0,14 0,26 -0,11 0,24 0,28 0,08 0,19 0,04

h3a 1,00 0,46 0,35 0,36 0,35 0,07 -0,26 -0,24 -0,21 -0,14 -0,02 -0,15 -0,07 -0,17 -0,16 -0,13 -0,13 -0,17 0,08 -0,13 -0,22 0,00 -0,22 0,02

h3b 1,00 0,33 0,43 0,42 0,10 -0,32 -0,29 -0,25 -0,15 -0,02 -0,16 -0,07 -0,19 -0,17 -0,15 -0,11 -0,19 0,13 -0,17 -0,23 0,03 -0,27 0,01

h3c 1,00 0,31 0,33 0,10 -0,24 -0,21 -0,17 -0,07 -0,02 -0,15 -0,07 -0,14 -0,12 -0,13 -0,11 -0,15 0,11 -0,14 -0,17 0,00 -0,15 0,02

h3d 1,00 0,65 0,11 -0,49 -0,45 -0,37 -0,16 0,00 -0,14 -0,04 -0,21 -0,19 -0,17 -0,19 -0,22 0,17 -0,25 -0,28 0,00 -0,35 -0,04

h3e 1,00 0,14 -0,54 -0,47 -0,39 -0,21 -0,04 -0,23 -0,07 -0,22 -0,23 -0,21 -0,21 -0,31 0,20 -0,30 -0,36 -0,02 -0,27 -0,01

h4 1,00 -0,11 -0,08 -0,07 -0,05 -0,03 -0,09 -0,03 -0,07 -0,10 -0,05 -0,02 -0,14 0,09 -0,06 -0,08 0,00 0,03 -0,02

h5a 1,00 0,77 0,59 0,14 0,00 0,15 0,03 0,23 0,24 0,21 0,23 0,30 -0,19 0,31 0,33 0,05 0,35 0,04

h5b 1,00 0,52 0,15 0,02 0,16 0,03 0,20 0,20 0,19 0,23 0,27 -0,13 0,24 0,30 0,07 0,35 0,08

h5c 1,00 0,06 -0,01 0,05 0,01 0,21 0,27 0,15 0,18 0,28 -0,16 0,36 0,30 0,05 0,20 0,01

t1 1,00 0,41 0,39 0,33 0,13 0,11 0,13 0,10 0,19 -0,11 0,00 0,14 0,02 0,01 -0,01

t4 1,00 0,23 0,30 0,01 0,03 0,05 0,04 0,07 -0,01 -0,04 0,03 0,04 -0,10 0,03

t5 1,00 0,21 0,12 0,09 0,18 0,14 0,16 -0,13 0,00 0,14 0,04 -0,03 -0,01

t7 1,00 0,07 0,05 0,03 0,02 0,08 -0,01 -0,03 0,04 0,00 -0,06 0,00

s6a 1,00 0,53 0,32 0,31 0,13 -0,17 0,19 0,35 0,09 0,08 0,02

s6c 1,00 0,31 0,32 0,18 -0,20 0,26 0,40 0,08 0,06 -0,04

s6d 1,00 0,63 0,18 -0,21 0,13 0,41 0,19 0,00 0,03

s6f 1,00 0,17 -0,18 0,18 0,42 0,20 0,08 0,06

s7b 1,00 -0,17 0,22 0,24 0,04 0,10 -0,10

s8_1 1,00 -0,18 -0,27 -0,07 -0,02 0,02

l1a 1,00 0,33 0,06 0,10 -0,03

l1d 1,00 0,15 0,09 0,03

l3 1,00 -0,04 0,08

kon 1,00 0,02

b2 1,00



  

xv 
 

Bilaga 8- VIF för grundskolan 
 

 

 

  

Konstant VIF

f4 1,151

f5 1,284

h1 1,558

h3a 1,414

h3b 1,518

h3c 1,271

h3d 2,017

h3e 2,229

h4 1,056

h5a 3,148

h5b 2,711

h5c 1,738

t1 1,491

t4 1,286

t5 1,290

t7 1,193

s6a 1,508

s6c 1,592

s6d 1,844

s6f 1,841

s7b 1,251

s8_1 1,152

l1a 1,456

l1d 1,608

l3 1,076

kon 1,309

b2 1,047



  

xvi 
 

Bilaga 9- Korrelationsmatris för gymnasiet 
 

 

 

  

f4 f5 h1 h3a h3b h3c h3d h3e h4 h5a h5b h5c t1 t4 t5 t7 s6a s6c s6d s6f s7b s8_1 l1a l1d l3 kon b2 l7

f4 1,00 0,14 0,26 -0,12 -0,13 -0,14 -0,13 -0,17 -0,12 0,23 0,22 0,23 0,11 0,01 0,04 0,05 0,15 0,15 0,10 0,13 0,24 -0,09 0,15 0,16 0,06 0,04 -0,01 0,11

f5 1,00 0,21 -0,05 -0,08 -0,10 -0,14 -0,20 -0,06 0,18 0,14 0,22 -0,02 -0,02 -0,11 -0,01 0,10 0,13 0,05 0,08 0,13 -0,03 0,41 0,17 0,01 -0,01 -0,07 0,08

h1 1,00 -0,31 -0,31 -0,30 -0,46 -0,50 -0,17 0,49 0,44 0,36 0,17 -0,01 0,07 0,13 0,20 0,23 0,14 0,19 0,28 -0,09 0,28 0,26 0,07 0,22 0,06 0,02

h3a 1,00 0,46 0,43 0,37 0,35 0,08 -0,24 -0,23 -0,17 -0,15 0,01 -0,12 -0,08 -0,16 -0,14 -0,15 -0,15 -0,12 0,11 -0,09 -0,11 -0,01 -0,30 0,00 -0,03

h3b 1,00 0,37 0,40 0,39 0,12 -0,27 -0,25 -0,18 -0,14 0,00 -0,12 -0,10 -0,18 -0,18 -0,18 -0,17 -0,17 0,13 -0,15 -0,18 0,01 -0,28 0,01 -0,02

h3c 1,00 0,35 0,33 0,11 -0,23 -0,20 -0,17 -0,11 0,01 -0,08 -0,07 -0,14 -0,15 -0,13 -0,17 -0,16 0,08 -0,17 -0,12 -0,01 -0,23 0,03 0,00

h3d 1,00 0,70 0,11 -0,49 -0,39 -0,34 -0,10 0,07 -0,08 -0,09 -0,20 -0,20 -0,16 -0,21 -0,24 0,11 -0,26 -0,25 -0,03 -0,34 0,00 0,06

h3e 1,00 0,14 -0,52 -0,44 -0,38 -0,13 0,04 -0,10 -0,11 -0,19 -0,23 -0,16 -0,21 -0,29 0,13 -0,29 -0,28 -0,04 -0,28 0,01 0,02

h4 1,00 -0,11 -0,09 -0,10 -0,05 0,00 0,03 -0,06 -0,03 -0,07 -0,03 -0,01 -0,09 0,04 -0,11 -0,06 0,00 -0,04 0,00 -0,03

h5a 1,00 0,75 0,56 0,06 -0,11 0,08 0,03 0,20 0,21 0,13 0,19 0,27 -0,07 0,29 0,25 0,08 0,32 0,06 -0,02

h5b 1,00 0,50 0,05 -0,11 0,10 0,02 0,17 0,18 0,11 0,17 0,18 -0,08 0,24 0,21 0,06 0,31 0,10 -0,02

h5c 1,00 0,03 -0,07 0,03 0,03 0,17 0,24 0,14 0,19 0,20 -0,08 0,34 0,25 0,09 0,15 0,02 -0,01

t1 1,00 0,30 0,29 0,44 0,07 0,04 0,12 0,06 0,09 -0,06 -0,01 0,08 0,02 0,00 0,00 0,15

t4 1,00 0,22 0,25 -0,01 -0,05 0,06 -0,01 0,01 -0,06 -0,06 -0,01 0,04 -0,28 0,02 0,11

t5 1,00 0,22 0,07 0,01 0,10 0,09 0,01 -0,07 -0,04 0,06 0,05 0,00 0,12 0,02

t7 1,00 0,07 0,01 0,08 0,05 0,11 -0,09 0,00 0,08 0,06 -0,07 -0,03 0,02

s6a 1,00 0,52 0,36 0,38 0,16 -0,08 0,16 0,35 0,19 0,09 0,01 0,07

s6c 1,00 0,43 0,41 0,19 -0,15 0,25 0,49 0,17 0,12 -0,02 0,10

s6d 1,00 0,62 0,14 -0,18 0,14 0,39 0,25 0,03 -0,02 0,08

s6f 1,00 0,12 -0,13 0,17 0,41 0,26 0,13 0,03 0,01

s7b 1,00 -0,14 0,23 0,20 0,03 0,08 -0,10 0,08

s8_1 1,00 -0,10 -0,17 -0,06 -0,02 0,03 -0,07

l1a 1,00 0,35 0,07 0,09 -0,07 0,02

l1d 1,00 0,24 0,07 -0,01 0,06

l3 1,00 -0,05 0,05 0,02

kon 1,00 -0,01 -0,08

b2 1,00 -0,15

l7 1,00



  

xvii 
 

Bilaga 10- VIF för gymnasiet 
 

 

 

  

Konstant VIF

f4 1,173

f5 1,274

h1 1,675

h3a 1,522

h3b 1,480

h3c 1,373

h3d 2,283

h3e 2,378

h4 1,055

h5a 2,945

h5b 2,469

h5c 1,622

t1 1,428

t4 1,269

t5 1,196

t7 1,315

s6a 1,485

s6c 1,762

s6d 1,841

s6f 1,850

s7b 1,234

s8_1 1,082

l1a 1,471

l1d 1,609

l3 1,138

kon 1,401

b2 1,087

l7 1,108
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Bilaga 11- Korrelationsmatris för hela Östergötland 
 

 

 

  

f4 f5 h1 h3a h3b h3c h3d h3e h4 h5a h5b h5c t1 t4 t5 t7 s6a s6c s6d s6f s7b s8_1 l1a l1d l3 kon b2

f4 1,00 0,13 0,27 -0,10 -0,14 -0,14 -0,14 -0,19 -0,10 0,24 0,21 0,22 0,10 0,01 0,06 0,05 0,15 0,16 0,08 0,10 0,21 -0,10 0,16 0,16 0,04 0,03 -0,01

f5 1,00 0,20 -0,06 -0,08 -0,09 -0,14 -0,20 -0,06 0,20 0,15 0,25 -0,02 -0,03 -0,07 -0,01 0,11 0,16 0,07 0,10 0,14 -0,10 0,42 0,19 0,02 0,01 -0,06

h1 1,00 -0,29 -0,31 -0,29 -0,42 -0,48 -0,15 0,48 0,46 0,36 0,19 0,03 0,17 0,13 0,20 0,21 0,11 0,16 0,27 -0,08 0,26 0,25 0,07 0,20 0,05

h3a 1,00 0,46 0,40 0,37 0,36 0,08 -0,25 -0,24 -0,19 -0,16 -0,02 -0,16 -0,09 -0,16 -0,14 -0,12 -0,14 -0,15 0,08 -0,11 -0,16 0,00 -0,26 0,01

h3b 1,00 0,36 0,42 0,40 0,11 -0,30 -0,27 -0,22 -0,15 -0,02 -0,15 -0,09 -0,18 -0,17 -0,16 -0,14 -0,18 0,12 -0,16 -0,20 0,02 -0,28 0,01

h3c 1,00 0,34 0,34 0,11 -0,24 -0,21 -0,16 -0,11 -0,02 -0,16 -0,08 -0,14 -0,12 -0,12 -0,14 -0,15 0,09 -0,15 -0,14 0,00 -0,19 0,02

h3d 1,00 0,68 0,11 -0,49 -0,42 -0,35 -0,13 0,02 -0,15 -0,09 -0,20 -0,18 -0,15 -0,20 -0,23 0,14 -0,25 -0,25 -0,01 -0,34 -0,02

h3e 1,00 0,14 -0,53 -0,46 -0,38 -0,17 -0,01 -0,19 -0,10 -0,20 -0,21 -0,18 -0,21 -0,30 0,16 -0,29 -0,31 -0,02 -0,27 -0,01

h4 1,00 -0,11 -0,09 -0,08 -0,06 -0,01 -0,03 -0,05 -0,05 -0,08 -0,04 -0,01 -0,11 0,07 -0,08 -0,07 0,00 0,00 -0,01

h5a 1,00 0,76 0,57 0,09 -0,06 0,11 0,03 0,21 0,22 0,17 0,21 0,29 -0,14 0,30 0,29 0,06 0,34 0,05

h5b 1,00 0,51 0,09 -0,06 0,13 0,02 0,18 0,18 0,15 0,20 0,23 -0,10 0,24 0,25 0,07 0,33 0,10

h5c 1,00 0,03 -0,05 0,02 0,02 0,19 0,26 0,15 0,19 0,24 -0,13 0,35 0,28 0,07 0,18 0,02

t1 1,00 0,35 0,38 0,44 0,08 0,04 0,10 0,08 0,12 -0,05 -0,01 0,07 0,01 0,01 0,00

t4 1,00 0,28 0,29 -0,01 -0,05 0,03 0,01 0,03 -0,02 -0,05 -0,01 0,03 -0,20 0,03

t5 1,00 0,27 0,05 -0,02 0,08 0,11 0,07 -0,04 -0,01 0,03 0,02 -0,01 0,06

t7 1,00 0,05 0,00 0,04 0,04 0,09 -0,03 -0,01 0,04 0,03 -0,06 -0,02

s6a 1,00 0,53 0,34 0,34 0,15 -0,14 0,17 0,35 0,14 0,09 0,01

s6c 1,00 0,37 0,36 0,18 -0,19 0,25 0,45 0,12 0,08 -0,04

s6d 1,00 0,62 0,16 -0,20 0,13 0,40 0,21 0,01 0,00

s6f 1,00 0,15 -0,16 0,17 0,41 0,23 0,11 0,05

s7b 1,00 -0,16 0,23 0,22 0,04 0,09 -0,10

s8_1 1,00 -0,15 -0,24 -0,07 -0,02 0,03

l1a 1,00 0,34 0,07 0,09 -0,05

l1d 1,00 0,19 0,08 0,01

l3 1,00 -0,04 0,07

kon 1,00 0,01

b2 1,00



  

xix 
 

Bilaga 12- VIF för hela Östergötland 
 

 

 

  

Konstant VIF

f4 1,147

f5 1,269

h1 1,617

h3a 1,459

h3b 1,497

h3c 1,325

h3d 2,131

h3e 2,295

h4 1,049

h5a 3,040

h5b 2,575

h5c 1,670

t1 1,464

t4 1,255

t5 1,291

t7 1,296

s6a 1,489

s6c 1,657

s6d 1,804

s6f 1,813

s7b 1,221

s8_1 1,107

l1a 1,447

l1d 1,593

l3 1,095

kon 1,335

b2 1,047
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Bilaga 13- R-kod för modeller utan förklaringsvariabler 
 

Två-nivå-modell på skolnivå 

#################################################### 

#2-nivå grundskolan, gymnasiet, hela Östergötland, samtliga datamaterial har 10 000 

iterationer. 

#################################################### 

install.packages("R2OpenBUGS") #Läser in bugspaket 

library(R2OpenBUGS) 

 

#n, antalet observationer 

#y, beroende variabeln 

#Skola, en lista med skolor 

#S, antalet skolor 

#model.file är textfilen med modellen, se bilaga 14 

 

skoldata<-list(n=n,S=S,y=y,skola=skola) #Skapar en lista av alla variabler som 

behövs i modellen 

inits <- function(){ 

  list(as=rnorm(S),mu.a=rnorm(1),sigma.a=runif(1)) 

  } #Gör en funktion för parametrarna och ger dessa en fördelning 

parameters<-c("as","mu.a","sigma.a") #Definierar parametrarna 

skol20<-bugs(skoldata,inits,parameters,model.file,n.chains=3,n.iter=10000,n.thin 

= 1, OpenBUGS.pgm="C:/Program Files (x86)/OpenBUGS/OpenBUGS323/OpenBUGS.exe", 

debug=T) #Kallar på bugs och kör modellen med hjälp av textfilen 

print(skol20,digits=3) #skriver ut resultatet från bugsmodellen 

 

 

Två-nivå-modell på kommunnivå 

#################################################### 

#2-nivå grundskolan, gymnasiet, hela Östergötland, samtliga datamaterial har 15 000 

iterationer förutom gymnasiet som har 20 000 iterationer. 

#################################################### 

install.packages("R2OpenBUGS") #Läser in bugspaket 

library(R2OpenBUGS) 

 

#n, antalet observationer 

#y, beroende variabeln 

#KommunElev, en lista med kommunnumrering  

#K, antalet kommuner 

#model.file är textfilen med modellen, se bilaga 14 

 

skoldata<-list(n=n,K=K,y=y,kommun=kommun) #Skapar en lista av alla variabler som 

behövs i modellen  

inits <- function(){ 

  list(ak=rnorm(K),mu.k=rnorm(1),sigma.k=runif(1)) 

} #Gör en funktion för parametrarna och ger dessa en fördelning 

parameters<-c("ak","mu.k","sigma.k") #Definierar parametrarna 

skol23<-bugs(skoldata,inits,parameters,model.file,n.chains=3,n.iter=15000,n.thin 

= 1, OpenBUGS.pgm="C:/Program Files (x86)/OpenBUGS/OpenBUGS323/OpenBUGS.exe", 

debug=T) #Kallar på bugs och kör modellen med hjälp av textfilen 

print(skol23,digits=3) #Skriver ut resultatet från bugsmodellen 
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Tre-nivå-modell utan förklaringsvariabler 

#################################################### 

#3-nivå grundskolan, gymnasiet, hela Östergötland, samtliga datamaterial har 20 000 

iterationer. 

#################################################### 

install.packages("R2OpenBUGS") #Läser in bugspaket 

library(R2OpenBUGS) 

 

#n, antalet observationer 

#y, beroende variabeln 

#Skola, en lista med skolnumrering 

#S, antalet skolor 

#KommunElev, en lista med kommunnumrering 

#K, antalet kommuner 

#model.file för textfilen med modellen, se bilaga 14 

 

skoldata<-list(n=n,S=S,K=K,y=y,skola=skola,kommunElev=kommunElev) #Skapar en lista 

av alla variabler som behövs i modellen 

inits <- function(){ 

  list(as=rnorm(S),ak=rnorm(K),mu.a=rnorm(1),sigma.s=runif(1),sigma.k=runif(1)) 

} #Gör en funktion för parametrarna och ger dessa en fördelning 

parameters<-c("as","ak","mu.a","sigma.s","sigma.k") #Definierar parametrarna 

skol26<-bugs(skoldata,inits,parameters,model.file,n.chains=3,n.iter=20000,n.thin 

= 1,OpenBUGS.pgm="C:/Program Files (x86)/OpenBUGS/OpenBUGS323/OpenBUGS.exe", 

debug=T) #Kallar på bugs och kör modellen med hjälp av textfilen 

print(skol26,digits=3) #Skriver ut resultatet från bugsmodellen 
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Bilaga 14- BUGS-kod för modeller utan förklaringsvariabler 
 
BUGS-koden är en modell-kod som BUGS använder sig av. Koden är uppbyggd på ett sådant sätt att den 
logistiska regressionen definieras i början av koden. Datafördelningen, dbin är Binomialfördelad med N=1 vilket 
betyder att 𝑦𝑖 = 1 med sannolikheten 𝜋 och 0 annars. Mängden, p.bound definieras för att begränsa 
sannolikheten så att den ligger mellan 0 och 1. Detta är ett knep som används för att undvika BUGS från att 
krascha (Gelman & Hill, Data Analysis Using Regression and Multilevel/Hierarchical Models, 2007). Samtliga 
kommentarer i modellen måste tas bort innan koden sparas ner till en textfil för att sedan kallas på från R. 
 

Två-nivå-modell på skolnivå 

model { 

for (i in 1:n){ #skapar en for loop över antalet elever 

y[i] ~ dbin (p.bound[i], 1) #datamodell: likelihood, y till Binomialfödelningen 

p.bound[i] <- max(0, min(1, p[i])) #p.bound begränsar sannolikheten till mellan 0 

och 1 och hindrar bugs från att krascha 

logit(p[i]) <- Xbeta[i] #sätter interceptet och lutningen 

 

Xbeta[i] <- a[i]  

 

a[i]<-as[skola[i]] #lägger in skolnivån 

} 

 

for (s in 1:S) { #for loop över antalet skolor 

as[s] ~ dnorm (mu.a, tau.a) #hierarkisk struktur för alfa  

} 

 

mu.a ~ dnorm (0, 0.001) #icke-informativ prior för my 

tau.a <- pow(sigma.a, -2) #tau = 1/sigma^2 

sigma.a ~ dunif (0, 100) #icke-informativ prior för sigma 

} 

 

Två-nivå-modell på kommunnivå 

model { 

for (i in 1:n){ #skapar en for loop över antalet elever 

y[i] ~ dbin (p.bound[i], 1) #datamodell: likelihood, y till Binomialfödelningen 

p.bound[i] <- max(0, min(1, p[i])) #p.bound begränsar sannolikheten till mellan 0 

och 1 och hindrar bugs från att krascha 

logit(p[i]) <- Xbeta[i] #sätter interceptet och lutningen 

 

Xbeta[i] <- a[i]  

 

a[i]<-ak[kommun[i]] #lägger in skolnivån 

} 

 

for (k in 1:K) { #for loop över antalet kommuner 

ak[k] ~ dnorm (mu.k, tau.k) #hierarkisk struktur för alfa 

} 

 

mu.k ~ dnorm (0, 0.001) #icke-informativ prior för my 

tau.k <- pow(sigma.k, -2) #tau = 1/sigma^2 

sigma.k ~ dunif (0, 100) #icke-informativ prior för sigma 

} 
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Tre-nivå-modell 

model { 

for (i in 1:n){ #skapar en for loop över antalet elever 

y[i] ~ dbin (p.bound[i], 1) #datamodell: likelihood, y till Binomialfödelningen 

p.bound[i] <- max(0, min(1, p[i])) #p.bound begränsar sannolikheten till mellan 0 

och 1 och hindrar bugs från att krascha 

logit(p[i]) <- Xbeta[i] #sätter interceptet och lutningen 

 

Xbeta[i] <- ak[kommunElev[i]] + as[skola[i]] #lägger in skolnivå och kommunnivå 

} 

 

for (s in 1:S) { #for loop över antalet skolor 

as[s] ~ dnorm (0, tau.s) #hierarkisk struktur för alfa.skola 

} 

tau.s<-pow(sigma.s,-2) #tau = 1/sigma^2 

sigma.s ~ dunif (0, 100) #icke-informativ prior för sigma.skola 

 

for (k in 1:K) { #for loop över antalet kommuner 

ak[k] ~ dnorm (mu.a, tau.k) #hierarkisk struktur för alfa.kommun 

} 

mu.a ~ dnorm (0, 0.001) #icke-informativ prior för my 

tau.k <- pow(sigma.k, -2) #tau = 1/sigma^2 

sigma.k ~ dunif (0, 100) #icke-informativ prior för sigma.kommun 

} 
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Bilaga 15- R-kod för modeller med förklaringsvariabler 
 

Två-nivå-modell på skolnivå 

############################################# 

#2-nivå grundskolan, gymnasiet, hela Östergötland, samtliga datamaterial har 10 000 

iterationer. 

############################################# 

install.packages("R2OpenBUGS") #Läser in bugspaket 

library(R2OpenBUGS) 

 

#n, antalet observationer 

#y, beroende variabeln 

#X, en matris med de standardiserade x-variablerna 

#zs1, standardiserad x-variabel på skolnivå 

#L, antalet x-variabler 

#Skola, en lista med skolor 

#S, antalet skolor 

#model.file textfilen med modellen, se bilaga 16 

 

skoldata<-list(n=n,L=L,S=S,y=y,skola=skola,X=X,zs1=zs1) #Skapar en lista av alla 

variabler som behövs i modellen 

inits <- function(){ 

  list(as=rnorm(S),b=rnorm(rep(1:L)),mu.a=rnorm(1),sigma.a=runif(1),g1=rnorm(1)) 

} #Gör en funktion för parametrarna och ger dessa en fördelning 

parameters<-c("as","b","mu.a","sigma.a","g1") #Definierar parametrarna 

skol<-bugs(skoldata,inits,parameters,model.file,n.chains=3,n.iter=10000,n.thin = 

1, OpenBUGS.pgm="C:/Program Files (x86)/OpenBUGS/OpenBUGS323/OpenBUGS.exe", 

debug=T) #Kallar på bugs och modellen med hjälp av textfilen 

print(skol,digits=3) #Skriver ut resultatet från bugsmodellen 

 

Två-nivå-modell på kommunnivå 

##################### 

#2-nivå grundskolan, gymnasiet, hela Östergötland, samtliga datamaterial har 15 000 

iterationer förutom gymnasiet som har 20 000 iterationer. 

###################### 

install.packages("R2OpenBUGS") #Läser in bugspaket 

library(R2OpenBUGS) 

 

#n, antalet observationer 

#y, beroende variabeln 

#X, en matris med de standardiserade x-variablerna 

#L, antalet x-variabler 

#kommun, en lista med kommuner 

#K, antalet kommuner 

#model.file textfilen med modellen, se bilaga 16 

 

skoldata<-list(n=n,L=L,K=K,y=y,kommun=kommun,X=X) #Skapar en lista av alla 

variabler som behövs i modellen 

inits <- function(){ 

  list(as=rnorm(K),b=rnorm(rep(1:L)),mu.a=rnorm(1),sigma.a=runif(1)) 

} #Gör en funktion för parametrarna och ger dessa en fördelning 

parameters<-c("as","b","mu.a","sigma.a") #Definierar parametrarna 

skol3<-bugs(skoldata,inits,parameters,model.file,n.chains=3,n.iter=15000,n.thin = 

1, OpenBUGS.pgm="C:/Program Files (x86)/OpenBUGS/OpenBUGS323/OpenBUGS.exe", 

debug=T) #Kallar på bugs och modellen med hjälp av textfilen 

print(skol3,digits=3) #Skriver ut resultatet från bugsmodellen  
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Bilaga 16- BUGS-kod för modeller med förklaringsvariabler 
Se förklaring av BUGS i bilaga 14. Samtliga kommentarer i modellen måste tas bort innan koden sparas ner till 
en textfil för att sedan anropas från R. 
 

Två-nivå-modell på skolnivå 

model { 

for (i in 1:n){ #skapar en for loop över antalet elever 

y[i] ~ dbin (p.bound[i], 1) #datamodell: likelihood, y till Binomialfödelningen 

p.bound[i] <- max(0, min(1, p[i])) #p.bound begränsar sannolikheten till mellan 0 

och 1 och hindrar bugs från att krascha 

logit(p[i]) <- Xbeta[i] #sätter interceptet och lutningen 

 

Xbeta[i] <- a[i] + inprod(b[],X[i,]) #anger lutningen för Beta 

 

a[i]<-as[skola[i]] + g1*zs1[i] #lägger in skolnivån samt skolstorlek på skolnivå 

} 

 

g1 ~ dnorm (0, 0.001) #sätter fördelning på Gamma1 

for (l in 1:L){ #for loop över antalet x-variabler på elevnivå 

b[l] ~ dnorm (0, 0.001) #sätter fördelning på Beta 

} 

 

for (s in 1:S) {#for loop över antalet skolor 

as[s] ~ dnorm (mu.a, tau.a) #hierarkisk struktur för alfa  

} 

 

mu.a ~ dnorm (0, 0.001) #icke-informativ prior för my 

tau.a <- pow(sigma.a, -2) #tau = 1/sigma^2 

sigma.a ~ dunif (0, 100) #icke-informativ prior för sigma 

} 

 

Två-nivå-modell på kommunnivå 

model { 

for (i in 1:n){ #skapar en for loop över antalet elever 

y[i] ~ dbin (p.bound[i], 1) #datamodell: likelihood, y till Binomialfödelningen 

p.bound[i] <- max(0, min(1, p[i])) #p.bound begränsar sannolikheten till mellan 0 

och 1 och hindrar bugs från att krascha 

logit(p[i]) <- Xbeta[i] #sätter interceptet och lutningen 

 

Xbeta[i] <- a[i] + inprod(b[],X[i,]) #anger lutningen för Beta 

 

a[i]<-as[kommun[i]] #lägger in kommunnivån 

} 

 

for (l in 1:L){ #for loop över antalet x-variabler på elevnivå 

b[l] ~ dnorm (0, 0.001) #sätter fördelning på Beta 

} 

 

for (k in 1:K) { #for loop över antalet kommuner 

as[k] ~ dnorm (mu.k, tau.k) #hierarkisk struktur för alfa 

} 

 

mu.a ~ dnorm (0, 0.001) #icke-informativ prior för my 

tau.a <- pow(sigma.k, -2) #tau = 1/sigma^2 

sigma.a ~ dunif (0, 100) #icke-informativ prior för sigma 

} 


